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יצחק ולבר
מזכ"ל הסתדרות המרדים :

אין מקדישים את

התקציב כדי לקלוט
 000י  600תלמידים
עולים
מתון שיקולים לאומיים וכוללים אפשרנו התחלה חלקה
של השנה ,אבל ישנן הרבה סיבות לעיכוב פתיחת שנת
הלימודים תשמ"ב .מערכת החינון לוקה במספר פרצות
מעוררות דאגה :בעיית קליטת העלייה ,קיצוץ התקציב.
המערכת בורחת מאינטגרציה ומווסתת על ידי שיקולים
פוליטיים .בתופעות האלה יש להיאבק בצורה רצינית ,ואם

שמערן הרישום יהיה סגור בפני בחירה ,תפקידו של משרד
החינון דווקא לטפח את אוכלוסיית הילדים החלשים משום

המערכת תמשיך במדיניות זו ,ייתכן שנפתח בשביתה או

שלילדים הבאים משכבות סוציו-אקונומיות חזקות יש מי

בעיצומים .בשנים קודמות נקטנו שביתות ארגוניות בגלל
בעיות בשכר המורים .הפעם יופעלו הסנקציות בגלל בעיות

שדואג .מדברים בעניין הזה ,דרך אגב ,תמיד על אזורי פיתוח,
אבל צריך לדעת שגם בערים הגדולות יש אוכלוסיות חלשות.
הפערים בין האוכלוסיות השונות גדלים ,ויש לעשות מאמץ
להתגבר על אי השוויון בהזדמנויות ,המקבל לצערנו גם

פדגוגיות וחינוכיות.

קליטת העלייה היא הנושא האקטואלי ביותר .במהלן
שמונה-עשר החודשים האחרונים אנו עדים לתופעה ,שלא
רק שלא מגדילים את התקציב כדי לטפל בשש-מאות אלף
התלמידים הנקלטים ובשנים-עשר אלף המורים הנוספים,
אלא להיפר  -מקצצים באופן משמעותי.
הכיתות מאוכלסות בצפיפות יתר ,בכל כיתה יש בממוצע
 20%עולים חדשים ,אבל הפיזור אינו אחיד בין הכיתות.

בעשר השנים האחרונות הייתה השתתפות הממשלה

והרשויות המקומיות בעלות תקציב החינון.85% - 86% ,
בתשמ"ב ירדה ההשתתפות  .1001nהממשלה מתחמקת

מביצוע חוק חינון חובה חינם' ומ .טילה בדרכים שונות
תשלומים על ההורים .ספרי הלימו,ד למשל ,שקנייתם

מסתכמת מדי שנה בסכומי עתק ,הם שערורייה .אין אפשרות

להעביר ספרים בין הכיתות ,בשל המהדורות המתחדשות

בתדירות גבוהה ובשל שיטת חוברות העבודה ,שהתלמידים
כותבים

בתוכן.

הקיצוצים הביאו גם להורדת השעות שאני מכנה "הנשמה
היתרה" של מערכת החינו,ן כמו אמנויות ,ומוסיקה .גם

נושא ההסברה  -סמים ,חינון מיני ,הכנה לשירות בצה"ל,

לא רק שאינו מתוגבר ,אלא אף מועבר היום בבתי ספר רבים

במסגרת החינון הבלתי פורמלי.
הצמצום בשעות

•

-

קיצוץ של

s-6

שעות ביום

-

אינו

שר הביטחון למשל.
מאז החל זבולון המר לכהן כשר החינו,ן אנו עדים לתופעה
של בריחה מאינטגרציה באמצעות רעיונות חדשניים כמו
פתיחת אזורי רישום לפי שיקול ההורים .אנו עושים כדי

קונוטציות עדתיות.

בעיה נוספת של מערכת החינו,ן היא כאמור הפוווטיזצוה.

יש שלוש מערכות שיש לשמרן עד כמה שניתן בפני

פוליטיזציה :בתי המשפט ,צה"ל ומערכת החינון .אבל
הנהלת משרד החינון ממנה יותר ויותר מינויים פולגטיים,
נותנת עדיפות לקבוצות מסוימות במקום להתייחס
לכישורים.

בכל זאת ,למרות הקיצוץ והבעיות הצלחנו להנהיג שיפורים
במערכת ,שמיועדים לקרב ילדים בגיל הרן לתחומים רבים
ומגוונים :בשנים האחרונות הוכנסו מחשבים לכיתות,
פרוייקט מוצלח ביותר המכין את הילד לתפקד בעידן
המחשבים .תוכנית חדשה ,שתופעל כבר בשנת הלימודים

הנוכחי.,n

נקראת "תכנית מיס''ט' ,והיא עוסקת בנושאי מדע

וטכנולוגיה .כמו כן אנו נערכים לתוכנית יום הלימודים
הארון .נושא נוסף שאנחנו משתדלים לשפר ,ומייחסים
לו חשיבות עליונה ,הוא נושא ההתייחסות האישית -
הרגישות לתלמיד ולבעיותיו .ואני מדגיש זאת שוב ושוב

בפני

המורים.

לסיכום ,אם מדינת ישראל רוצה להיות מדינה מערבית
בעלת טכנולוגיה מפותחת ,עליה להשקיע בחינון כפי שהיא

מגיע למי מדים כאלה בשום מדינה בעולם ,ואני לא שומע

משקיעה בביטחון .זהו המפתח העיקרי .אין לנו אוצרות

את שר החינון זועק ונאבק להציל את תקציב משרדו ,כמו

•

טבע ,אבל יש לנו משאב אנושי ,וצריך לטפח אותו.

•
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ומנחם

אבל ,א;י ,האבל הקטן הזה .קיים

כתגובה

שוני בין תגובה עניינית ,מתקנת

למאמרו של דן ואור
ב"משא" ,המוסף לספרות של

אי דיוקים וישרה על דברי
מבקר ,לבין ניצול זכות התשובה

לתגובה ,אולי יחד עם הערתו
של גבריאל מוקד .

לצורך השתלטות חסרת כל יחס
על שטח הבמה )ראה הגלידן
האמור של "(,אשמ" וניצולו

·  ·1ברי
פרי'

עיתון דבר,

דן

מירון

שהופיעו

ב , 23.8.91-

ראויים

היו אלה דברים שבאו' כאמור'
להגיב על דבריו של ואור'
שהתייחס לגליונות האחרונים
של "סימן קריאה" ושל "עב-

-

שיו" ,והם היוו התקפה

איני

יודע אם מתואמת ,אך על כל
פנים חזיתית  -של קבוצה אינ-
טרסנטית נגד אדם שמצא לנכון
לפרסם מה שפרסם ,בזכות או
בגנות כתבי-עת ,אשר המוזכרים

כאן נמנים על עורכיהם.

על מנת לבצע באמצעותו ניסיון
כמו "פוטשיסטי" להשתלט על
הספרות העברית כולה.

ועכשיו ,על כל רבדיה וזרמיה.
ואם הוא באמת מה שהוא מנסה
לטעון' הוא  .גם מסוגל להציע
פרוגנוזה עתידית ,הזוגית ,בת-

"פוטשיסטי" ,נעשה באמצעים

חום התרבות הלאומית .איש
רוח כזה ,ויש גם כאלה ,יודע

אלימים ,תוך ניצול עיתונים רק-
תורות ,מערכות מו"ליות ,כשכל

שאין חיים אינטלקטואליים בלי

האמצעים כשרים ,כאשר המט-

ורק

הם,

השער .

נושאים

את

מפתחות

הם ורק הם נושאים את
בחגורתם.

ורק

בכוחם

שור' מה נכלל ומה לא נכלל

קורת שלו .אז חשבו שכך
אצילי וגם הגון קצת יותר .אך

ב"ספרות העברית".

יהיה זה מוגזם לבקש התנהגות

במצב הזה יש לא רק משהו
לא סימפטי' משהו לא אסתטי
שבחוסר הענווה ,אלא גם יותר

"מיושנת"

כזאת

בעידן

הניא-,

הספרן-

ז'ורנליזם
תית  .בעיני לא מעטים ,ואולי גם
בעיני המגיבים עצמם ,הכותרת,

משהו אנטי

התמונות ,וטורי האותיות חש-,

מאינטרסים

יחס סובלני לעמדות שונות ,גם
אם הן מנוגדות לתפיסותיו .

-

יש

בהתנהגות

תרבותי .

זו כפירה

בעיקר נורמות התרבות.

תרבות,

כל

תרבות,

רות הסופיות הן לעתים חוץ-
ספרותיות ,כלומר חוץ-ענייניות
מבחינת נושא הדיון  .זו איננה
•
תרבות ,רזה מסרכן .

הזאת

בים לא פחות מן היצירה הספ-
ודתית עצמה.

זרים

וצרים,

ניתן

אבל האנשים שהגיבו כפי שה-

מכך

והיחצ"נות

אחת

כמה

וכמה

מי

שמתיימר

אם

צדק

דן

להעריך את היצירה שנוצרת כאן

"ניסיון

שמן הראוי למבוקר לא לה-

שיב

להיות מנהיג תרבותי  -יודע
לתפוס עמדת תצפית כזאת,
שממנה ניתן לראות ולהעריך

ואור

במה

שטען

ספרותית תחשב כחלק מ"הספ-
רות העברית" ואיזו לא .הניסיון
הזה ,שקראתי לו מעט בהגזמה

פוטשיסטי"

החותם

למבקר

כל איש תרבות ,יוצר ,הוגה ,ועל

אצל השכן' בגינה האחרת ...
ברשימה זו לא אכנס לוויכוח,

את הסמכות לקבוע איזו יצירה

-

מעט מוגזם אולי' אבל בהחלט
יש בדבריהם של השלושה רצון
לקבוע שרק מה ש"זוכה" לאי-
שור חיובי מ~טם של אנשי צוות

להעניק את הגושפנקה ,את האי-

על

אחדות מתוך ניגודים .

כינוי

מעט צעיר ממני' אך הכל ודאי
זוכרים כמוני' שלפני שנים לא
רבות כל כך' סברו עדיין הכל
דברי

שיווקי עדיפים לא פעם בעיניהם
על ניסיון כן לבדוק 'מה קורה

של .משכיל אמיתי' שאינו פועל

פחות או יותר בני גילי .אחד

הבי-

יוצרת

את

האחדות,

אם

אני מקווה ,שהקורא לא ידלג על
המדכאות הסוגרות על המלים

תיארז של הס~ררת העברית .הם,

שניים

תרצו

לית .הערה ,רשימה או מאמר

את היווצרות היצירה כולה'
על תהליכיה  .מעמדת תצפית

הם

מהמוזכרים

דווקא השונות בזרמים ,כתפי-
סרת ,וראה זה פלא ,גם בטעמים,

על דיון אמיתי בנושא המרקם
התרבותי של ההוויה הישרא-

על "סימן קריאה" ו"עכשיו",
או לא צדק .בעיני זו נקודה
משנית לחלוטין  .חשוב לי לחת-
ריע על תופעה ,שכבר התאזרחה
אצלנו ושיש לגנותה  :ניסיון של
אנשים מעטים ליטול בידיהם

התגובה הנ"ל ייכלל בתוך הפג-

כאן'

על

הטרוגניות,

על

שונות.

גיבו ב"דבר" ויתרו זה

מכבר

. 'fl

f8
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מתבססת

חשוב לדעת

סדנאות יצירה

בעתו

במשכנו החדש יפעיל "עתרן
 . 1סדנא לכתיבה יוצרת

-

" 77

77
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שירה.

 . 2סדנא לאמנות פלסטית.

פרטים :

בטלפון

לציבור הקוראים
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שנה טובה ומועדים
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מרדכי אבישי

~1

פשיות ,שהכריערהו לכסוף והביאו
קץ לחייו כ . 1973-
אוטה פאודל היה כנם השלישי
והצעיר של יהודי כשם פרפר
ושל צ'כית נוצרייה )כמותו לא
התחשבה משפחתו כהלכה היה-,
ריח ,כפי שמודיעה לנר המתרגמת

5

~ן
~

על דגים

.ביקורת מפרים

רות

ואנשים

ברנדי

כאחרית-הדבר

הקצרה

לספרי והוא נקבר כבית-העלמין
היהודי החדש כפראג ,שכר קבור

•שירה

גם פראנץ קאפקא( .הוא עבד ככתב

'4: ,!:':

ו~ :iשר

]1
אוטח פאודל :
צלופחי הזהב ;
מצ'כית  :רות
ברנדי ; זמורה·
ביתן ; ; 1990
 162עמ'

קראתי

את

סיפורי

 .צלרפחי הזהב של אוטה

כבירור
נזכרתי
פאודלי
ככתיבתם של יארוסלכ האשק,
קארל צ'אפק ומילן קונדרה )ואולי
אפשר לצרף אליהם אף את
אביגדור דגן י הדיפלומט-המספר

הישראלי י שגדל כצ'כוסלובקיה
הספרות
כרכי
על
והתחנך
הצ'כית( .וזאת לא מפני שפאודל
כותב

כדיוק

או

כמוהם

שמתבקשת השוואה

מפני

כינו לבינם

כמישור האמנותי וכיכולת לעצב
דמויות,

כזכות

אלא

שכתכנים,

והגישה

אל

אנשים

כמעין

שמקורן

והוויה,

הקרבה
מהות

צ'כית ,המשותפת לכולם .כמוהו

r

האמי
כעל החייל
כהאשק,
שררייק ,הוא מגלה חוכמה פשוטה
כראיית העולם המתואר כסיפוריו
 חוכמה מהולה כהומור עממיואולי גם כהשלמה שווייקית

הקיים ;

עם

כמו

הוא

צ'אפק

מגלה גישה הומאנית מעודנת
רצון
האדם,
אל
ורגישות
להכינו כמצבים הקיומיים השונים,
מתייחס

הוא

ותכופות

כמידה

רכה של סלחנות לחולשותיו
הקטנות והגדולות ; וכמו מילן
קונדרה הוא מוכיח לנו שוב ,כי
גם כעולמה של מזרח אירופה
הקומוניסטית אפשר היה לכתוב

ממש ,ההופך למטרה נעלה ,המע-

ניק טעם ומשמעות לקיום האנושי.
וכיוון

שאין

כצ'כוסלובקיה

ברור שמדובר כציד דגי

ים,

נהר.

קריאה כסיפורים הקצרים ,שרכים

כי

גים השונים ,המוגדרים על ידיו
כאופיים,

כהתנהגותם

וכמראם,

בולט העניין הרב שהוא מגלה
כלפי כני אדם ,עד כי נדמה לעתים

שהדגים הם רק אמצעי ,עילה
להתייחסות והארה של אנשים.

לצורך זה גם אביו י אמו ואחיו
הם אובייקט להתכוננות ,המסייע
ליצירת הגיבורים הספרותיים .כל
אימת שנראה לו כי גילה דמות
מעוררת עניין י הראויה לחשיפה
ולתיאור ,אין הוא מסתיר את
התפעלותו .למשל מקרה המע-

אחר

פנימי

רוגע

וסימטריה

קי-,

מית ,כמעט פילוסופית ,גם כאשר
ביטויה

הוא

פשוט כיותר כצורתו

החיצונית .ייתכן כי רק כך אפשר

להסביר עובדה ,שלכאורה

אינה

כסיפוריו של אוטה

ניתנת להסבר :
פאודל  -סופר צעיר יחסית ,שלפי
עדות עצמו כילה כמה משנות חייו
כבית-חולים לחולי נפש ושלח
יד

כנפשו

אחרי

כהיותו

!;)רסום

כן

סיפוריו

, 43

דווקא

הראשונים

 אין כל סימן וכלוהצלחתם
עדות לפנימיות חשוכה ,דיכאון או
ייאוש .להיפר  -יש כדבריו סוג

של אופטימיות ,של שפיות ,בהירות
כובשת רתום נעורים .כוונתי לומר,
שהמהות

הצ'כית

הנזכרת

גברה

כנראה ככתיבתו על בעיותיו הנ-

הכנים,

כראשי

הראשונות

הממ-

שינים כהרפתקרת הדיג שלהם.
אגב ,משפחת פרפר החליפה את
שמה לפאודל אחרי המלחמה לא
כדי להסתיר את יהדותה ,אלא
כירון שכאותן שנות שנאה לגרמניה
חששה משם ,שצלילו גרמני .
עניין יהדותו של האב מוזכר כסי-
פורים כדרך עקיפה ,כלא הבלטה
כלשהי  .כאחד המקומות נאמר
עליו י כי "הוא היה משוכנע שהוא
כעסקים

מכין

יותר

טוב

מאמא

וכל משפחתה הנוצרית" .וכאותו
סיפור מעירה האם ככעס" ,שאפילו
לרוטשילד י מאנשי שלומר של אבא,
הייתה זר ארוחת ערב יקרה מדי".

דמות האב מתוארת כהכנה

דקה,

-

שרתיו ותחביביו

הדיג ,והנהייה

אחר נשים  -תמים לעתים ,חסר
יכולת להתגבר על אשליותיו י וכה
כעת כעל כשרובות כמסחר ,מצטיין
כיכולתו למכור סחורה ולשכנע
קונים ,וכעל קסם אישי.
ככל ההצטלבויות של קורי הע-
לילה משכיל אוטה פאודל להפיח

משהו פיוטי ,כעל יסודות

אס-

תטיים .גלוי לעין כשרונו להמ-
אף

חיש

דברים

פרוזאיים

כיותר י

כאופן שיהיו פשוטים ,אך גם יפים

"אני

ממחסן

הכאתי

העץ

נבחרת צלופחי הזהב שלי ,מונחים
על מגש ,קשורים כסרט כחול-
כצבעי

צהוב-אדום,

שקשר אותם פראנצי

ספרטה,

ינאוך .

כפי

כנפשי

תקעו חצוצרות ,היכר כמצילתיים,
ולכי קרא הללויה .ידעתי שאבא
ישמח,

מפני

שתפסתי

אותם

אני,

כנרי וזה היה כאילו תפס אותם
כעצמו .ולא טעיתי  .הנחתי את
מגש הזהב לפני אבא וקישטתי
אותו כשלושה לימונים מספרדי
שהוצאתי מהכיס .על צלופחים
מעושנים כהלכה חייבים לטפטף
קצת מיץ לימון• אחרת לא יהיה
להם אותו טעם אלוהי ולא יהיו

כמו שירה .דרך החלון נפלו קרני
השמש על השולחן ולא רק המגש,
גם הצלופחים נרצצו כפז  .לפתע
היו זהובים כמו כתר המלכות או
אוצרות תות-אנך-עמון" .

תרגומה העברי של רות
קריא מאודי ומצליח "לתמרן" כין
המסירה הריאליסטית הישירה של
ברנדי

הוויה

כמעטי

אפורה

יומיומית,

לכין רוח הפיוט שכמקור  .אך יש גם
שהמתרגמת חוטאת מעט לעברית

כדי לשמור על מבע עממי כלשהו י
שוודאי קיים כמקרר  .דוגמאות לא
חסרות " :אכל ככרשטייהראד לא
היה איפה לדוג דגים .אין כסביבה
לא נהר ,אף לא נחל הגון" ; "היה
עלי לקצר את השהות ליד הברכה
כמה שרק ניתן  ", ...אולם אין כאלה
כדי לפגום פגימה של ממש כהנאה

מכחינה לשונית-סגנונית .לתיאור

המרובה שמסכה הקריאה כסיפוריו

של מאכל דגים המוגש לשולחן י

של אוטה פאודל .

•

בוראי והדייג קארל פרושק ,ידיד

המשפחה ,המכונה כפי הילדים
" : ,,,;,,,היה לו שפם נהדרי כמו

לפרש ,וקול צלול וגם גזרה נאה.
הוא ידע לעשות כל דבר שכעולם .

ו"כיקורת עצמית" מזה ,תוך ניסיון

שותפות של מהות צ'כית ,חיפוש

השנים

לדגים רכה כיותר י ושהיצורים
החלקלקים תופסים מקום חשוב
כחייהם .אולם מעבר לכתיבה הסי-
פורית על דגים ,מעבר לנסיוב-,
בקיאותו של פאודל כסוגי ,-ה

פתאום,

יש

אנשים

חיוביים" מזה ו"כיקורת"

כתכלית ,כלא העמדת פנים ...

והופעת

שערות

השינה

כעל רמה תרבותית לא גבוהה,
משועבד לנטיותיו ,שכרי כידי חול-

מהם משעשעים

שזיקתם

לעונה,

אך כראש וראשונה יש כאן ,כאמור,

שהיו  jואחרי מרת האב

למדיי מבהירה

כופתאות מתפוחי-אדמה ,למצוא

להביע רגשות "פרטיים" ,מחש-

-

מירוץ

כרגישות ,כהומור י אך גם כלא
משוא-פנים .לנגד עינינו עולה אדם

אחרת ,להינתק מהזרם הכללי של

כרת ותחושות אינדיכידואליסטיות

גליון 140

משפחתו

כדיג,

עיסוק

אובססיבי

לחרוש ולזרוע ,לחלוב פרות ,לכשל

"ערכים

6

ספורט והחל לכתוב את סיפוריו
האוטוביוגרפיים על דגים ודייגים
כעקבות עיסוקו שלו ושל כני

לשרב אל המקומות ואל החיים

לדוגמה ,יש לוויית-חן פיוטית :
את

פטריות-כובע

גם

מחוץ

להעכיר אנשים כמים גואים ,לק-
לוע סלים ,לצוד איילים ,להציל
כני אדם וכעלי חיים שקפאו ,לתת
 והוא ידעלטיפשים בפרצוף
גם לצחוק .לא פעם העכיר כמים
גורפים את המיילדת פליכרט עם
התיק הצמוד שלה .והוא גם ידע
איך לגשת לדגים .כלילות ירח היה
תוקע בהם צלצלים ,היה חוסם להם
את המעבר כמלכודת ,לוכד אותם
כמחרוזת

קרסים

המכונה

'שרק',

ולמען הרושם הטוב גם היה תופס
אותם כחכה ,כמו גביר".

הסיפורים מובאים על פי סדר כר-,

נולרגי ,כארבעה מדורים ,לפי זמנים
ותקופות  :לפני מלחמת העולם
השנייה,

כאשר הדברים

היו אפ-,

פים אווירה בורגנית שלווה ; כזמן
המלחמה והשראה ,כאשר האב
ושני אחיו של אוטה נלקחו על
ידי הגרמנים למחנות ,ואילו הוא,

הילד י נשאר עם אמו הנוצרייה
ככפר ; אחרי המלחמה  -הניסיון

יפעת דורי
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שלמה טנאי
איקן ?

שמיר הוא

במודגש מספר

ריאליסטן' וגם כתיבתו בהיסטוריה

אינה חורגת מכך  .הריאליסט מספר

ליריקה

את

רחשת ונמדדת בזמן .אפשר ,אפוא,

כי בראיית המכלול מביא
שמיר בספר שיריו עוד סיפור' אלא

לנו

וכיוון
שהפעם בשירים ?
מספר לנו משהו ,אולי את הא-,

שהוא

בשירי

טוביו גרפיה שלו' מזווית אחרת,

שמיר

חשוב שיהיה ברור מתי התרחשה

יד' עם כותרת הספר' אני

 · ·-מנסה להשיב על

תהייה :

• • האם יש ייחוד לשירים ,או
לשירה ,של פרוזאיקן ? היו לנו
סופרים לא רבים ,שפרוזה ושירה
דרו אצלם בכפיפה אחת

ביא-

-

ליק ,שניאור ,פרישמן ,שטיינברג;
מהם

יותר

סיפורו

לסיפור יש לא רק מקום מדויק,
אלא גם שנה ויום .העלילה מת-

ולחט יהודי

··? : .

כתוך

הזמן

המדויק.

כל חוויה ,ומתי כל תגובה .
ואל השירים עצמם  :הספר מתחלק,
שלא כמתוכנן מן הסתם ,שהרי אין
מתכננים מהלך-חיים ,לא קדימה
ובוודאי לא לאחור ,לשני חל-

הכולל

הראשונים,

זה מהפך שרירותי-חיצוני' במישור

והמתחיל בפרק בעל השם היפה
שמותינו בחול' מכיל שירים מימי
הנעורים וההתבגרות ,עד מלחמת
ששת הימים .כאן מצויים בתחילה
שירים ליריים רכים ,שירי הארץ'

השכלי-רעיוני בלבד ,אלא הוא נבע

קים עיקריים :
את

ארבעת

הראשון'

הפרקים

מספרים

שכתבו

משוררים

שכתבו

היה

בין

האחרונים,

מרדכי

טביב

-

בין

הראשונים.

משה

שמיר

ציתיים ,יש מהם ,כמו סיפורו של
רופא או הירידה מן הפיל' שהם
ארוכים ךש;ךה עליהם רוח הבלדה.
 מי אתה ?החלק השני
הכולל את הפרק החמישי לבדו,

גם

שירים

או

גם סיפורים או מחזות .אלתרמן

שייך בלי ספק אל הראשונים.
לאורך חמישים שנה של חיבור
פרוזה ,פנה שמיר מפעם לפעם
לאיזו

פינת-מסתור

את

-

רוב

שיריו פרסם בפסבדונים  -לזמר
שם משהו בלשון שירה .ואם איני
מוצא דרך להכללת שיריהם של
מספרים ,הרי לשירי משה שמיר
אופי מיוחד משלהם ,שאינו טיפוסי
לצמחייה העולה משדה השירה.
הראשון

בפרק

ומעט

בעיקר

גם

בשני' שמבחינה כרונולוגית שי-
ריחם נתחברו כאשר שמיר הפרוז-

איקן עצמו היה בתהליך של גיבוש

-

והמהווה

כמעט

מחצית

הספר'

נכתב בשנים  1968עד , 1989
ומוקדש לפרק הקרוב ביותר של

מן השורשים העמוקים של הוויה
אישית ויהודית בוגרת .במחצית זו

מוסרית .משורר עברי בתקופה זו'

לעורר את תחושת הצדק ואף

הר- n

נדרשות תכונות תרומיות בסכסוך

הדמים הנכד  .נקודת המוצא של
שמיר' העומד כמחנה שממול' היא
לאומית-יהודית,
הצדק

והוא

תובע

את

והמוסר גם מן העמים ,גם

במיוחד

הוא

זה

בתחום

הוא משחק עדיין יותר במגרש
המסורת

כאשר הפרוזאיקן ניצח והניב

דרך-קבע את הסיפור הריאליסטי
הארצישראלי החדש ,גם השירה
של שמיר נעשית אחרת .הוא משיל
מעליו את "חובות" הפייטן ומשחק
לפי כללים אחרים ,שעיקרם חופש
כמעט גמור ,שחרור מכבלים ,דיבור
ישיר יותר  .האם אלה הם סימני
הייחוד לשירה של פרוזאיקן ?
ולפני שאגע בשירים עצמם ,כפי

שהם,

עוד

הערה

על

הרקע,

שהלא בעובדה שפרוזאיקן מושבע

הטוטאליות של הביטוי העצמי .

הנשים

ביצירות

שיקספיר ;

שמיר

מביא סצינה אחת של שיקספיר
לידי אבסורד  :שיילוק יכול לקחת
 אכל כליאת ליטרת הכשר
דם ! "ותיכף היהודי נבהל" .אכל
שמיר טוען ששיקספיר לא הכין את
היהודי .והוא מגלה  :שיילוק לא
נבהל כלל " :אלפיים שנה אצלכם
על הספסל' זהו קורס חינוכי לא
מבוטל" אומר שיילוק של שמיר,
וניגש עם הסכין לחתוך לעצמו את
ליטרת הבשר  .חרדה אוחזת כאנשי

גיש את המסגרת הכרונולוגית של
הספר .משוררים ,בדרך כלל ,מנסים

הארמון  :האומנם יעז ? האם יש לו
כישוף ,ליהודי ,שיכול הוא לחתוך
בכשר החי בלי דם ? כלל לא ,אומר
שמיר ,אלא "הוא פשוט חשב
 זה יותר גרוע מכלשלוותר

להוציא את שיריהם מצבת-השעה,

שיישפך

מפרסם

ספר

שירים

ראשון'

יש

מן המסקרן' אפילו למי שמכיר
את חלקם של השירים .שמיר ,-מ

לעשותם בני-בלי-עת .שמיר מחלק
את שיריו לחמישה פרקים ,כל
אחד

מגודר בשנים

שבהן

נוצרו j

יתר על כן  :כל שיר ותאריך כתיבתו

לרגליו .

האפשר' שדווקא תיאורך

ספר שיריו של שמיר יכול לעמוד
הן

כפני

כספר

עצמו,

שירה

אוטוכיו-

גרפי' והן כספר משלים לעכורת
הפרוזאיקן ואיש הפובליציסטיקה
שמיר .מה שמקל מאוד על הקורא
הוא הצלילות הגדולה ,האור הרב
הנסוך על כל הדרך ; יש הרגשה
שלפנינו גן מואר' שיש בו משמחת
החיים רצון החיים למרות האב-
זריות הקשה ,שלטעמו של שמיר
אינה כולה הכרח ולפחות כחלקה
יכולה להימנע בידי אדם .מכחינה

משח שמיד:

כמעט כל שידי
משח שמיד;

ספריית פועלים ;
133 ; 1991

זו נאמן גם כאן שמיר לתפיסתו
•
האידיאליסטית הנחרצת.

מרים דרור

 :pמו ~ריו:זת י~נ;~ v ~:לע,

הטענה והדרישה מופנית כעיקרה

וברוב המקרים אל היהודים ,שמהם

סידור

אחר",

הוא

הכין

קצת דם" ,שהצדק ההוא שלו,
 יעלהשהוכר ואושר ונחתם
כטיפה או שתיים של דם" .שמיר
מתאר

את

חרדת

הגויים

כסצינה

שלו ,למראה שיילוק שעומד ל - n
תוך -

קפדני ושלם זה הוא במובן-מה

וכאותה עת סוקר שמיר את

פרי טביעת · האצבעות של הפרוז-

מוט-

ההיסטוריה

היהודית,

שכה

•

לשאלה "מי אתה ?".

סוגרות על גופי נלאט

הם

להשלמת תמונותיו' בשאיפתו אל

ביקורת מפרים

כאני-מאמין יהודי תקיף ,בתשובה

 :pקו.רי שיב; ~~:זקתוקים.

חתימת-הדשא ,הפרח ,העץ והשיח

של זמנה .אולם מהפרק השלישי

כול' שמחירה ככד .הספר מסתיים

מים אצל יהודים כלפי שכניהם.

סביב המבנים הריאליסטיים ? יש
אכן הרגשה ,שבכל עת היה שמיר
זקוק למדיום נוסף ,והוא בחר בשיר

המסומן

על גישה יהודית מוסרית ,ככי-

כשהוא שר על מצוקת הזמן' נדרש

פואמה ,ואגב ,ניתן לחוש בו מרוחו
של היינריך היינה במסותיו על

בסימני

שפחדו

כמובן' כפי שק;נע; שיקספיר.
שיר מחאה מפוכח ,הבא לערער

ן~ז ז o/ ;:קיערת .ן~ט י

מן היריבים-האויבים .חזק ומרתק

איזושהי.

מטיפת

הסוף

הוא,

זהו

ואז השקיעות

השיר

האפשר

הדם.

-

פוליטי' ואולי נכון יותר לומר
אידיאולוגי ,בעל ביטוי חריף וחזק.
אומנם לא חסרים לנו בדור האחרון
שירים פוליטיים ,אך אלה ,מכלי
להיכנס להערכתם השירית ,נקודת
המוצא של רובם היא אנושית,

החיים .אך לאורך כל הספר מרגיש
הקורא ,אולי בעקבות הידיעה המ-,
קדמת ,שאילו היה בידינו רק ספר
 לא היינוהשירים של שמיר
מקבלים כל מה שיכול האיש לתת.
ועם זאת  -בלי ספר השירים ,היו
חסרים כל המבנים הגדולים וה - n
שובים שהקים בפרוזה ,השלמה
שהשירים

ברוסיה ובארץ-ישראל

יהודים

של הספר נחשף שמיר כמשורר

שיילוק )עמ'  ( 81שכתוב במתכונת

השירה

-

רכיבה כדי לעבור בשבילים צרים,
ולבסוף מגיעים אל הנקודה ,שבה
אדם יכול לעבור רק ברגליו שלו או
להשתלשל בחבל .שיריו של שמיר
נראים לי לאורך המסלול ,ובמיוחד
החל מ  , 1968-כגורם משלים חיוני,
שממלא את הנוף בפינה או במעבר,
שאליו לא יכולה להיכנס הפרוזה
הריאליסטית רחבת-היריעה.
וכך אנו מגיעים ,לאחר החלק הוא-

שרן 'האישי-לירי בעיקרו 'אל החלק
השני של הספר' ששיריו נכתבו
לאחר המהפך הפוליטי שעבר על
שמיר .השירים מעידים ,כי לא היה

שירי הגות .יש מהם קצרים ותמ-

היו

דומה :זדבר במובן-מה
יוצאים בכלי רכב חזק ואמין' אבל
מגיעים לנקודה ,שממנה והלאה גם
הרכב המשוכלל אינו יכול להמ-
שיך ולחדור .ואז עוברים לבהמת-

למסע :

לים היהודים הנרצחים כגרמניה,
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;:ז~tקים ש  t?Riים ;:בזקכר~ם

 9~ vלולים שרו;וקים ו 9גורים,

R

R

קורים זכ י~ים ,זכ י~ים,

ןאוררת ~rןרר~ים ~ו;ודזקזים

~ן;:ניק~ .זקג:ייקות. .ט~/ןז~

נ; R:לי~ת ~וזבי ~~וים.
~סר ~ק.ט זקאד חר~ה

~ת סרו:זב ז W;:קוף י!!ל סץ.,ךב
ן;:זמ 9לולים ש  t?Riים ;:נזקקר  7iם.

~;:נגי ז j?, ;:לע פר~ערת ן~ט
בלב הנהר הגדל י
ופסי הזפסלה נזהרים
ל"א לעבר נאררצל
••ן

•• -

T

-די

-

,- -

1

••ז-

•

T

• • T 1

1

1

••

ז o/ ;:קיערת סר ~דרת ~ל גו~י
 :pקו.רי זק~ןה זקת:ןקים

;:זן;:ניק קר.רע ב~qז~
ןשר~זכ tזחרת

 j?Vך~ים ...

;:וגה ~ך י .םיב;q~:ז~-םיב;q~:ז~
אעבר ננהר הערב
יי ......
דידי·~····-

~ם ל"א ~זpק.ל םי~נ;~~

אולי ז$זנו ~ד.ךך י
~ידן  :pמר גןם ~תוך ] iקוךים

:נר~ Rים ל~ז:יים ~ך~רים.

עמ'

•

קובי נסים

~11
,
~1
~

==-יי

כושר

~

•

הבחנה

ביקורת מפרים

 -ממיטתו .בקומו הוא נפרד

דן כספי :
פנימית ; יחדיו ;
71 ; 1991

עמ'.

מנקודת המשען שלו ,מן הכרית,
"כרית רכה שלי / ,כתף ,פלומה
סודית של מלאכים / ,אני נוטל
את חומך המושאל ממני - /
כמו אור הירח השאול מן השמש

בדרך ניסוחה "באופן מדעי" )עמ'

של ההלוויה הכמו-סתמית בחולון

הומור.

שיש

אומנם

בה

של הומור' כי אין קמים ממיטה
זוגית מבלי להפנות "גב אל גב"
(.םש) דרך ה"הרהור שני" צולחת,
כאשר אל ההארה העצמית נלווה

כספי

מקפיד

עם

חוזות

של

המוצללים

האבחנה

ההכרתית החדה.

בדרכו "למקומות מוגדרים היטב"
)עמ'  (, 49פרק זמן קצר
שהוא מגיע אל יעדו הספציפי'
יש ל"נרסע" שהות להציץ בבחירת

לפני

היעד' ואף לפקפק במה שמבחינתו
כבר נטול ספקות" .אני מתגעגע /
לגעגועי ) /הבלתי מוצדקים(  /אל
המקומות האחרים )עמ'  (. 63בשיר
מפורטת שורת אתרים לא מוכרים

לאורך מסלול נסיעה ממשי .עם
זאת ,באשר למחוזות הנפש של
המשורר' אין הוא מוכן לשמוט
מתחת רגליו את הקרקע הבטוחה
של העיסוק בעובדות .במפוקחות
יתרה ,הוא מתיר לעצמו לערוג
רק

אל

תחושת

שידע

הגעגוע

זמן הנסיעה השאול מתיר

בעבר.

לו חשבון נפש רגעי ,שמביא
דווקא להתרת הספק .ההתגדרות
שלו ביעד הנסיעה המקורי גורמת
להערכת הגעגועים כ"בלתי מרצ-,
קים" ,כאילו הם כפופים לשיפוט
חשיפות מנגנון ההגנה של

מוסרי.

האני' המצדיק את בחירת הדרך של

חייו בפועל' מטילה אור של איד-,
ניה עצמית על החלטה בלי שמץ
חרטה ,הסופחת אליה בהצהרתה
סימן שאלה כבד.
כספי

משורר

הוא

של הבזקות ;
המנציח

את

של

הארות,

משל היה צלם זריז
האמת,

בכך

שהוא

מקפיא שבריר של זמן בצילומו.
לשם כך הוא מעדיף אור ברור
וזוויות מבט "טבעיות" ,שתהיינה

קרובות ככל האפשר אל מראה

העין' מבלי לעוות אותו .משום
כך הוא חותר לשפה צלולה ככל
האפשר,

ועבור

בחירתו

זו

הוא

משלם בשפה שהיא אומנם ,-מ
ריקת ,אך בשירים רבים נקייה מן
הייחוד

אר

החן

שבשימוש

רב-

העזה יותר בלשון  .גם ההתמקדות
בשבריר של רגע ,כאשר המשמעות
בדוגה במשיכת-חכה חזקה ,עלולה

לשלוף לפרקים "דג" ממשי ,אבל

את

גם מימו אנושי חזק.

נוסף על הרעננות שבתפיסת שבריר
הרגע ,שהוא אולי ידוע ,אך אין

ך;ןה ז:ז~ה

הוא צפוי' יש במעמד השירי חומ-

וים המביאים לריגוש רלאמפטיה
הקורא.

מצד

כאשר

הסיטואציה

הוא מבחין במנהרת המטרו נפריס,

הדובר הופך למייצג של כל מי
שמייחס לעצמו את "הקדמה".
"אני מתנצל מאחורי גבך  /המ-

תדחק ומתקטן ונעלם /
שירינו בגופך" )שם( -
 בהשתאות על מחלות שעל פיחשבוננו כבר עבר זמנן  .בשיר אחר
על החיצים

הוא אומר

•

מתוודה

~ל ~רז  iJז:זל;ן
נצנצנ;ת סד 1ר;ת,
:

:

•

:

T

~יז ל~י ךiךם
~ך;: Rנים ל=iז
צפ. 1פים
:צפ. 1פים
:

~לי ג~לךם ; RW ~ 1כ:ם

מני:ןחת לש 1ם ולשמיר
•

-

-

:

:

מנחמת
:נשמש
:· ·: - :

.. ..

••:

T

•:

••

כמועב

אכן יש הצדקה לעצם החיוך .

ול"א שב

תערובת האימה והחמלה שחש
הדובר בשיר ,מחלחלת גם בקורא.
ברבות מן ההארות-אבחנות שיריות

שלו,

החודר

כספי

של

מתמקד בפנ" הערר' כלומר' ברובד
שבו מבצבצים תהליכים/תרחישים

פנימיים החוצה ונחשפים לעין .
עור הגוף מהורה עבור כספי יותר

מאשר

מטפורה

למשטח,

גרידא

שחושף את הפנימיות באופן שבו

הוא מכסה על הרקמות .את השיר
שבו הוא בא חשבון עם עורו שלו'
"עד עתה העור שלי

הוא מסכם :
בדרך כלל הואיל להותיר את /
עצמי עצמו ") .עמ'  (. 55מרטיב
זה ,בדרמה למרטיבים נוספים
וים

בשירתו,

נשכר

יוצא

T

ויש להם שמות.

ע;בר
עב
::פמ;
••
T

מבטו

•

במקצועו'

רופא

כספי'

~
1/

מלפפ;נים
:פובשת . : - .
.. . .

על שבריר הרגע המצמרר שבו
קרובי המטופל במחלקת השיקום
מקדימים חיוך מתוח לידיעה אם

~;קל ינ;~ ~:ת  iJסל,ק סדר
 Wט ~  o/ז:וי.
T

עבינ1

שכשמים

~וריד ~ש;~ .טל וש"כר
וע~ב;נו~ ם~ע~~ --של"א,
:

•

:

:

T

•

•••

:

אבי שכשמים

--· wש~ קו iזכ~ ~ל ~~ ~ iJ ;nק
ר~.ק~  iJל~ז P.ז ~ fית ס  iל~יז
 Wז ; fכ~סי .ה~:ס~
~ iJ
כלילות מ:פי שבעה
:

••• • •

••

:

•

T

~ש ~י זק~ר;ן ~ר~יט

של עיר זכר;נ;ת לברכה
"".

א-n

כאשר

הוא זוכה לביטוי שירי עם "בשר

•

•

•

:

T :

T

מתעלסת,

·;;w~ b

Rדא לי  fח~ה.

מציאות".

בספר שיריו הראשון מפגין כספי

כושר

אבחנה

וחד.

חריף

הוא

ערשה זאת בנקטו "איזמל" הבעה
נקי

מחידושים

ורהוט

בחיתוכיו'

את

דיוקם

מן

ההי-

שידיים

)כפי

השואבים

צמררת

לעקרונות

שתואדר לעיל( ידועים ובדוקים.
כאשר הכותב מוסיף על רעיון
ההארה שלו מימו ליניארי' בין
אם

המשמעות

ואף

בוצי ארון·בר iת
דודה חנה

את צדי האמת ללא עיוותי צללים
וללא טשטוש צלילות המחשבה
עצמו

עם

וב~פיון המצומצם שלה היא

אות וה"קורנפלקס המועשר" )עמ'
 (, 33החש בושה בפני מחלתה
ה"מירשנת" של נערה שחורה ,שבה

/ -

לטובת אור השמש העז' החושף

אף

להיטיב

הקורא

בנופך של הומור .כך למשל באשר

(, 48

או בשיר "קפה-הפוך",

קורטוב

לטובת השמש) ".עמ' (. 21

והראייה,

גליון 140

לרישום ,העשיר בפרטים טעונים,

מרחיב

רווי

בשיר מציגה את בן תרבות הנוי-

ומצמצם את מגעו בליריות ,למ-

8

והשיר

(66

lfs

רפואה

נוספים לצילומו הממוקד' ולעתים

ההארה,

שיר "החלטת בוקר" ,מאיץ
~
~ הדובר בעצמו לקום ולצאת

•שירה

רזה מדי .למשל' על הרגע שבינו
לבינה " -מטריות נפרשות /
מטריות נפרדות" )עמ'  (, 42הינה
הארה מצומצמת ,שהרזון שלה
מגביל את רישומה .דרמה מאוד,

הדבר מסייע בעדו לתת גווני צבע

)עמ'

שבו מישור ההשאלה המתבקש
 ההתייסרות שבלבטי איך-אתה-רוצה-לשתות-את-הקפה-שלך -

סיטראצירני

ובין

אם

ריטררי,

אשה שחורה

w

~ ה ; no/ךה ~ר;לה
נשכיל
ע;ברת . : .
......

 Wם ~ל ס~~ז
ך
זק;כ  9.ק.ת ר~ל.יס קל;ת
ךי;לךת )~יז ןם

ך~יז קול;ת(

~1~ 7

זהב.

ער=iז
מסחררת ש"
ח
Tהר1
TT:
•:•: : - :
-

i7

~ז ~  ijה ך~י"ם

והיא כש"את הלאה
:

•

7

•

••

T

:

T

~ ~ה  o/חוךה,
 fק~לי·wזקלצ:ן=iז א;ר.

לאח גלזמן
כפיל נפילי' מושא להזדהות רחי-
קרי' שהמשורר מוצא אותר ביוצר

היהודי-אמריקאי אלן גינסברג- ,ב,
מידה פחותה באמנים אחרים של
דור "ילדי הפרחים" .מהערצת הטי-

רדף האינטלקטואלי' השובר מוסב-
מרת ,של מחבר ז j2 "::דיש" ,צ,מ-
חים גם מבעי הברז לבינוניות
ולדלות ה"חמוצה מזעה" ,ל"גנ-

עינו

השלישית

דור המטמטם" ,לשכל "האטום"
של בורגנר:ת "מהגנת" "מטפשת"
לרדידותה של' ·· ·האזר~רת ~,יח·.•·;,,:
T

T

של משורר

בית" )עמ'  .(8-5כל אלה מתג-
לגלים לביטויים נרגעים ללב בכ-
גרת

ריס

ובתמימותם

רצינותם

בשי-

מאוחרים יותר' שעניינם

בי-

קורת החברה והתרבות הטכנרל-,

א ,:ת~; ~~\~:,~~~~:J~:
טאוטולוגית ביחס למכלול המלא
של שיריו' בהיותה מאפשרת עירן
נוח בהתפתחותה ובהשתנותה ,לצד
ההתחקות אחר מעגלירתה ועקב-
ירתה התימאטית-לשרנית .יש בה
גם כדי לחשוף' כמר בתצלומי-

תקריב ,את ה"אני מאמין" הזקירי

ביתר חדרת ותמציתיות מאלה של
המכלול הרחב והמפורט .
המבחר שלפנינו מהורה חתך דחוס,
שבעה

מתוך

קבצי

אשר

שירה'

נכתבו במהלך השנים , 197 3-90
והוא משקף את ההיסטוריה הרג-

שית רהובחשבתית של משורר,
אשר בהיבטים אחדים שלה היא
חלק מכרונולוגיה פואטית של דור
משוררים שלם.
שלא כפילוסופיה ,אין השירה מת-
יימרח לחשוף ולהגדיר אמיתות
מוחלטות ,אך בדרמה לה ,ולמדע
בכלל ,היא ניזונה ,בהכרח ,מן
התצפית בעולם ומן ההתבוננות

-

פנימה

;פזr j2 ::כת

ש~~~,,

-י~

נים כדממה אמז-ןית/להצמיח פרחי

~~יי· ~ wרה · ~ -ת,ל  :..ןיה~~. ·-,ל-i

הדובר

ה"אני"

יודע-מרגיש,

כי

"~ריר ל wפ;ת" ורוצה ה~ךז;- "::ן
ריס" )עמ'

(, 19

אך הישגו היחיד

הוא בשדה הקרב הסיזיפי של גילוח
זקנו וגידולו מחדש ,מתוך הכרה
נכנעת-מורדת בתבוסה החוזרת על
עצמה וטעימת צריבתו של העלבון
הנשנה ,ההופך למהות של קבע
)עמ'

(. 9

ההתייסרות

? 7די~ה",

האמיתות
ביותר

הפרטיות

שבאסופה,

ב"ד~גי

ת;ל~ל~;~ ,ל~ 9יק ~ל  pצוב;ת",

ב" pל;נ;ת  iJד~ךה" ,ברחוב חסר
הפנים

והסתמי'

בתרך

ה"ח~~ה

הן; של ה;לכים על שז-ןים ורצים
על ~ -ך~ע" )עמ'  (, 1-3רד~יא ק'שורה
ישירות ברתיעה מ"ק;~י Qרים של
"םי;~~:ט

)רמז

"ריכ;~:ז::ל

)עמ'

שקוף(

(59

סיר~~,,,

שבשירים

-

בעיקר באחדים מהשירים

רגשות בכוח עושר התמונות,

ת- n

תחושת

:פמ; אתמ;ל  ...חד  ..ת;~;;ג  .ה~א
ממחזורי השירים.

"קןw

מבחר צפופה

ר-

קר
ריס

ישר

-

מוליך

הוא

r

שפיות השינה ,החלום וההזיה היא

שפיותו החכרחית של האמן ? כוח
עדותו של המשורר על עצמו הוא
מדעי בדיוקו הפסיכולוגי ומזעזע
באמיתירתר יותר מכל דרקרמנט
רפואי .

ואולם אין ספק ,שהנושא המהותי
והייחודי

ביותר

בית המוטיבים

באסופה,

האחרים

שמר-

מתנקזים

אליו' הוא נושא השואה ומחנות

כנען היא ~" .ר נ;זpק.ת
כ;~.ךת !ך " fן) ;:עמ' (. 45

התג-

בשירים ,ובייחוד בקובץ "מכתבים

גם

כהת-

בטארירת הציוריות-סרקסטיות על

לנרגן-כלזן" ,למהות אחת ,בניסיון
ל~חזור הזיכרון  .ירושת " ~ iJף ;-כ:

"תבונה ודעת" ,שניתנה בנר "לחש-

הודי הגאה" ,ה"פשרי" ,כמו "הגב

ייסרת

חברתית

מצריה

ל~כ;~ :ךוךקת ~ .ךלת " /ה~~ר~~
)עמ'

(. 46

ברבים משירי האסופה מצרי נושא

מפתח נוסף' שביטויו העיקרי הוא
ב"מחזרר סונטת גשם מטורפת מס'

איום הטירוף משתק ומתסיס

כאחד לא פחות ממורא שפיותה
הבלתי-שפריה של המציאות ,אך
הבריחה אליו היא אפשרות החי-
שררות ההגיונית

ביותר.

בהשוואה

הריכוז .

ה"שם" וה"פה" מתחברים

לאם ",ם';ז" וננעץ  :'9ן;י~ "!;)?,ורירי

פג יהודי

-

מחבט :פנפי על-

כ;ן ~י~נ;ת ר;ט~~,ק~י~ -~ i;·w-ש"
הם סמלים המשמשים

ומציאת הכפיל-הנפיל בדמותו של

לכאורה ,מן החוויות הראשוניות.

מרכזית

הדיאלוג בין הכן לאב הוא הטראגי
והמורכב שבכולם .זהו המפגש

הצייר

1991

שק;ןrכת 1לי ת;מ~~נ; "? )עמ' (. 20
הטלאי הדהוי ומספר הקלון' שניתן

מן המעניינים והמקוריים באסופה,

רינסנט

שירים ; עקר ;

 : =-:זוהי . -תמציתה .של גנט~קה
פואטית מפעימה בחד-פעמיותה :
"האם זוהי נרגן-כלזן' אמא ...

סקרו' עיצובו של נושא זה הוא אחד

רן-גרך

תפר האור י מבחר

מהשס;ת כשמש ומ"חי אינ; נסכל"

)עמ' (36

היא

עורר פלו :
עפיפון אפורי

ז,;,----f ::ףופ .ירו~ת  ' .האהבה והסבל
 -י~~"  fאן' ך.רא;  ,oי ~גומ;ת ~י~י

גם בשירים מאוחרים ,המרוחקים,

בה " :ה~~לים ת;קן;rצ;ז ::ך::זז;rןל;ת
~ל ~גי  .קיר;ת" )עמ'  ' (, 3.8נמלי

שירה•

;תז."::ן  fה ז; n ::ךה" (,םש) ;ש~ו"_רר

חצי r-

רוני סומק

לארי פרייפל~ ו f
r:
הגיע הזמן לסדר את הרהיטים מחדש
ה~י~ מזמן  Q7ךד ~ת ;:זןהי~ים
ה~י~ מזמן ל~ק -י ~ת מ ד ים ילמ~;:ניד

ww

~ז:זןש.

~ת .ץ~ז;:

w

הנער-

המתמרדות

"הגיע הזמן" ,כותב לארי פרייפלד' "לסדר את הרהיטים מחדש" .בסלון
הנפש שלו כבר סודרו הרהיטים האלה יותר מפעם אחד  .לארי נולד
בניו-יורק )ב  (, 1941-עבר לורמונט וב  1982-הגיע לתל-אביב.
בפספררט האמריקני שלו אפשר למצוא חותמות מגינזברג רעד ברב דילן'
ובפספורט היהודי אפילו שררות סוד מן הקבלה.
רפי וייכרט הוסיף לפספררטים האלה תרגום עברי.

הרת והשייכות ,אשר ביטויו העיקרי

בחיפוש

T

י~~;י•· •v

7

ומחפשות המשמעות  -של השי-
ריס המוקדמים ,כמר "מיהר" '?
"מה זה " ?",למה" ,ר"לאן מובילה
הדרך" )עמ'  (8אל שלב משבר הן-
אחר

T

:-

כספר הזכר;-

ל;~ ::זזק~ע;ן ה;לך" _ _:הא;מנם

~ר~ם
ה.ל~~ ~ .ש
להי;ת .זק-ן;צן.~~,-
ל;ךם ~ל .
.
.
.
ך~י~ם ? iו;ו~ךים ע;ך שום ן~ד.

החוזרים ומופיעים ברוב השירים.

המס!$תירת,

במבדה
כנעני ... : . :
שחמט . - :
כלוח - : -
זמפי' ת - :
.-:

ביקורת

מפרים •

7

מים רבים .חלק מן הנושאים מצרי
בלקטים הראשונים בלבד' ויש בהם

משאלות

ישראלי' המטופל בעיקר בקובץ
"עלרה" " :מה אנחנו אם ל"א מחוה

w

~

ה~י~ מז·מן ה!]ק.ד ו?~ל מrך~~ים ך::זן~רים
מ~בוךים זמזמן ס~ר ךזכז;כ .רי זקמוש.
ה~י~ מזמן לזק:פ.ד ~ת מ~ךת וךמ;xוחיל מ~ל ~ז:זןש.
ה~י~ מזמן ל  i2זכת ~;כ:פו~ים :קי ס~~נו

הסמלים.

מארד,

וחדור

פאתוס

עם

הנושא

הארץ-

~1

ת "ן~דז::

ש"כנת הנושאים והמרטיבים שב-
חודרת

נושא

המאוחרים.
חדגוניות

החיים

כרם ההמצאה התחבירית ומקוריות

תn

זה,

היא ההת · נ;מתות בסגנון כמו-נביאי

והפחד

לאמיתות "כללירת" ,אמינות ומ-

-

החולף ?
אחת משלוחותיו של

הסתובבותן

1

המחזורית והאין

זכךכות" רמ"קךקור ? 7ש;ךרים ;-א

נתפס בדימויים של כ;~rר"  t?Rלן,
ש;,rזט  ,ז;:vכיר 1ס .רב  1א;;כנ;  fן _; nרק

קמקרת

ומהי האמנות ,אם לא ניסיון לחש-
כיח את בדידות המוות של היום

ן.ןרכותי" ,המוצג לראווה בדמות

הופכות

ככל

ה"ךלק ~~ Qע ל;ד~ז " ::של החיים,

לטיפול במרבית המרטיבים שב-

נתפסת כהרף עין של הארה מיסטית
)מוטו מצוטט מט"ס אלירט( ,והזמן

שתהיינה,

שהתקררת

לבדן

הן

יג~כ; ":רחוב" )עמ' (, 9 , 13
כרזה על רקברנה של האדמה,
שהיא "~קצ;~ית  fל ) " 1fעמ'
 ( 13הן חלק מן ההתבוננות ב"~.ךת
דהה-

והאינטימיות

עמומות

המפוכחת,

: " 12

כiז-::ץ.ק",-ם~~ והיא -מופיעה ב~לק

רn

ממצב התודעה הזה נובעת ההבנה

",ם;ט ל"ן ? 7ז;רים".

רי  fה" )עמ'  (. 22כך גם המבוכה
והתהייה הכרחיות לה ,כדי שתרכל
למלא את ייעודה כשולטת וכמ-

מ-

יפלטו רק זרעי הרס ומלחמה )שם( .

היא

סופית של הפלנטות )עמ'  (. 24על
כן גם להיות עם האישה האהובה
לי"
נתפס כהצטלבות "הל~ד

גית ,ואשר מלת המפתח בהם היא
 ל"מטר~;ת" ל"אנ-"שנאה"

מהשגרה שלרבה בנושאים הקר-,
מים " :ע;ך יום ע;בר  1מחר יהיה

עצבת מחדש את חומרי המציאות.

w

כ"ך~ד לר" >עמ' ,~,, (, 26ג~~ה"ר זpן "ה~י~ )עמ'  (46המטעים בכל
לאישה הוא געגוע מרות )עמ;  (, 36יום נוסף שחולף את טעם ";:נדידות
שהרי האשכים הם י~קב;;. "~:ם~!
הזק .ךת" )עמ'  (, 19שהיא מהות
ומ:פ "rכ ז;ישוקת~-זקים" המ-,שלת בהם
הבדידות .הדינאמירת היחידה בה

זה/כריחה עצובה ...
נ;ת;זץ.ל ~לו~ ) :"..עמ' ;-.( 43 .אילר

זקים" ,ם~~קזלק"~'~tל .של ~;דן -~-כi

:)1

דמותו

של

9
ספטמבר

עודד פלד

1991

החריף והמענה כיותר כמהלן החי-

וי~

פוש

5

אחר הזהות
דמות

עם

מודדות

העצמית.
האב

החת-

מעוצבת

כדימויים של זיקת אהבה-שנאה,

ן~

הזדהות ומרידה חסרות אונים ,ישי-

~

רות ונואשות של חיפוש ודחייה,

של הקאה והתמזגות " :ה.ן ך~~א
? 7?iר" )עמ' " : ( 29ח;לם כ;~ה
א;;Iייף "ה~י~~ )עמ'  (. 31דמות
האב

מעוצבת

כמעין

"אני"

שני,

עליון י של הכן י והיא מייצגת גם
דור שלם ,הרואי-פאתטי ,של אכרת
מייסדים

התובעים

)עמ' (. 29

הקדיש ,שנכתב לאב החי

חיקוי

והמשך

ועל אב חיי הופך להודאת אהבה
נרגשת כרגע

העמידה

נוכח

מותו

היודע "~ wיד ~;כ~ wיד ~;כ w...

~יד

";כ )עמ'  (49נאמנה עלינו תפילת-,
מחאתו ' -ה" ך;עי ז:י  t2ךז:וי ? 7אד" .
שירתו

כמוכנים

הווידויית

בספרי עת lן 77

מסרי-

מים של עודד פלד "עוכרת" אל
הקורא כזכות השילוב של נבירה

עומד להופיע כקרוב

כנושאים קיומיים עם כוח העיצוב
התכוננותה

השירי.

כפרטים

מאוד ;

חדה ומרוכזת

היא

עושר הדמיון

החמדני כה מרשים ,ויכולת הה-
פשטה הלשונית ,ההסמלה וכריאת

צירופים חדשים -
סיסות .לשונה רכ-רכדית :

יאסו איזבלה

מעניינות ומת-

משק-

עים מקראיים ,משנאיים ומודרניים

ספר שירים שני של

משמשים כה לחילופיך ללא צרימת
"תפרים" מלאכותיים.

הקרב של האב וחרדת ההינטזשת. .כדומה למשוררים אחרים כיהודה

הכרוכה כאוכדנו )עמ' (. 32
ראוי הדבר לכריקה טקסטואלית
ממצה יותר י אן מן הדין לציין
כאן ,כי משקעם של רמזים ,ךי-
מריים וסמלים נוצריים בולט כשי-
ריס רכים גם כ"כתמי צבע" של
ריאליה יומיומית מקומית ,וגם
כאיתות לתורת החסד והאהבה
הנוצרית )עמ' , 20 , 30 , 32 , 36
 (, 5ואולם צלב החמלה והמחילה
הופך ל"צלכ התופת הדומע" של
הקרס המקועקע כזרוע )עמ' , 20
(. 48
המסרים הפואטיים הכשלים וה-

מחדש
או

צירופים

של

סידורם

שכירת

הגיוניים  1קונכנציונליים) .עיין :עמ'
. ( 49 , 55 , 67 , 73 , 32-33 , 19
פה ושם ניתן לאתר גם גלישות
אל פעלולים לשוניים שקופים
מדי )למשל עמ'  (. 70 , 56אחת
הדוגמאות הראויות לציון כהקשר
זה

השימוש

הוא

שהוא

מהקבצים )עמ'

ושלג

-

סמל

היופי והרוע ,הטוהר וכיסוי הפשע

-

כאחד

מופיעים כשירים כקבי-

.ערת סמלים ,שמשמעותם מורכבת
יותר וקושרת קונוטאציות ישנות-

חדשות

כצורה

מקורית

אלוהים ,ירא המשורר את השמים
ו" ? 7ד~~ ~ל ז:זי  VI;'lPVלן ~ל ~גי

חשמל .

מרדים ,מטלטלים" .קצב האור"

"ה~ן~ז(. ;:םש) זהו אומנם ק ,;.ר

הוא גם קצב החיים והשירה )עמ'

נטול אלי אן הוא כעל משמעות
רליגיוזית ואתית עמוקה 'ואותנ-

 ( 69והאור ";:זך;נן ;:זן", Jה המופיע
כשירים רכים ,אינו אלא החזרו

"כהשג-יד  tמות

של השלג ה" ", j2י~~ "ר~~ק"ה
ו" ?" iלכ~-;:ה~~ של נרגן-כלזן -

המתואר כציורים שידיים בעלי
גוון ריטואלי מובהק ,כאל ~-ז";:
ן~ת ~ ", 19רז;:ז ;:כמשאלה לחת-
מדגות

עם

הטבע,

כרקע

דיוקנו

של משורר מפוכח ,הלומד י~~ל"
~תו~ים" ולהתעלם כעזרת תהליך

היצירה מכל הגורמים "מקרקרי

השלווה" .אן ;ני~" ה~ליזקית" -
עין התודעה הפנימית -
"ל  ;Jג:רגדר ? iפ;לי~י~ה .ת;נ);!ז;:ל ע:רף
ל~מרן ל~ר;ק ? Tiה ? iלז:י~ה" .כב-

מצווה

איכיות

מחויכת

היא

אף

קוראת

להתקרב מחדש אל א~~" n ,,ל;
א~~"ו ~  tJר" של הטבע החובק
הכל.
כהרהור שכין שינה ליקיצה ,כ"תפר
האור" שכין המוות הקטן לתחייה
המחודשת של יום המחרת,,- ,כ

~~

ואישית

אף הצפייה ~"כ Qי~; ~!;כיןה" נעדרי

טיח.

רגישה ,נשית ומשוחררת.

י- n

מאודי וכראשם ה!~ן י האור וה-

הידיעה

ענת דברת-בן-עזרא יוצרת בספרה זה לשון משלה,

(. 20 , 48

כאחרונים שכשירי האסופה .כלא
האהבה המבטלת את המוות ,

כי

מטפוריקה חריפה ומדייקת.

עושה

קונבנציונליים

סיכומיים מתגבשים ,מדרן הטבע,

? iל;:נלכ" )שם( נכלמת · ·-ב·כוח הרב-
קרת החסידית כרצון "ל~ת~ f :iן~ה
גד;לה חרוזים כנענ~יס) ! ( פרועים".
מן ~התייחסות' א-ל  .תהליך :היצירה,

שירה חושפת באומץ לב חוויות חיים על ידי

כנוסחת ה"מי ש~ןן" כשירי שניים

סית

)עמ' !

תוך

מחדש,

לצד

 .( 5על

קאנוניים,

הציפיות ,של צירופים תחביריים

סמלים

לדת ד~ת ? 7תו~ה " ...

גוידן 140

חזקים על ידי שכירתם והרכבתם

כמו גשם

כהעדר התקווה "ל~ה"כ "ה~ךז;:
)עמ'  (, 54 , 53 , 52לא נותר אלא
להסתפק כ"ר"גע ? 1ס~~ ~~מ;תן~לי-

10

עמיחי י למשלי משיג פלד אפקטים

ענת זברת בן·עזרא

האחרונים מסנוורים ,מצ-

ם;·ק~ז" ";:ע~pזpןז;:

 -ושל בית

החולים ,המ.תיימר להחזיר שפיות.

מן המטפורות והתמונות השיריות

שלא

בחרתי כמספר

נזכרו כאן

חיאtכרון בית ליםין
מים דייזי
מאת אל Dדר או'ר ,תרגום  :דנ•אל

ל , oן•

נימו•  :צ• o •o
דאגלס ה•,o

כ;ת ~יסר ~_ךכ;ת,

f

;רו ? iים" )עמ' " ; (8ע;ך ?~ 7ט :דלק
;:זק:ץ ~ ?~ iי~ת ק;~ים  !5ז:זר;~ה" )עמ'

" ; ( 27השמש מציצה  .אלי כחל;-

w

מ;ת ,ז:ז .ךרת •:ק;ןעת ••~~~~,-ך;ח ל
~~) " 1עמ' " ; ( 19רק ~ר~רים זק,ל
T

שע;מךים על גגות הכת.ים

פח

ומנ,שר~ם  1ישארו א nר;נים ~,כ לנע"ל

6

את ·~ק.ס :; -ז~דך  tש~~ה-ל~ ז:י:ל·כ ספון

לrךנו~ים" )עמ'

; ( 11

" ~ fל י;ם

ספינה ; nלפת כנהר-המחשבה ,, ...
"מן הראו~ •- -.לנסות לענ~ין מורים
T

תאורת :חני ורדי

 לח•טנתיאטרון - ...

\ eטיקת :אלדד לידור

•  ...שלאגו

 rפאורת ורנלנושות :מיקי גו כנ

)זנער•נ(

-

 .חס ואנושי

 .גני עזנרג •

משתתפים )לפי סדר '(:נ'-א

 :פלא  M ..וונה פורח מרשימה .. .

l
 .בואר ו " זנלאכת זנחשבח

חדשרת(

 lחאר ( y

גנות וקנח )חדרת " נ•זנ ו •

מבריק .

חוו•ה נ•מח·ת

rנרנ•נר.. . ,
)על חזנשזנ(·,

-

תודח גנוח פרות

-

אורנ:ו פורח נוגעת ללנ  ...גנ• עזנרנ•

כובש

עידית טפרסון'
עמי טראונ,

ויקי מורן,
 1חע•ר(

-

ליאת גורן,

חס עשר ל• ערב טוב ,חס

עזנרג•
ינעים

תודח לזנר גב•

יעל נרנפלד,

דור צוויגננו•ם

)קול •שואל(

שלאף שטונדה

הצגתה של דניאלה מיבאלי
מאת יהו.דית קציר

עיבוד :יורם פאלק ודניאלה מיכאלי • בימוי :יורם פאלק
תפאורה ותלבושות :מיקי בן-כנען .מוסיקה :אבנר קנו
תאורה :חני ורדי

T

לספרות המלמדים שירה צעירה
כהכללת אחדים משירי הקובץ

שיח שכין האני לעצמו י נותרת
כסופו של דבר המהות הקבועה
והאמיתית ,שאינה כת-הכחשה ,של

השני " -מכתכים לנרגן כלזן"
 כמסגרת חומר הבחירה שלתוכנית הלימודים כספרות כבית

החקר ושל הערגה למלאות .רק

•

הספר

אורנה סרות .בג•

 1דנר(

" Vך~ן פ;_ךט ~ל ג~ל ;:זז:ז~ים ג; 7? :זקי-
!;כךק.י ת;ע~~~

בימוי :עמית גזית

עסרנ•' אב• אר'וה

כאסופה :

את

תרגום :אהוד מנור

רגע• חסד נדירים

-

יפי

מאת נט הנלי

חנלדסונן

זנסתת • Dם :

-

העיצוב

•נס,

ת oאודה :

תאודה  o :ילס חס ,םויסקה  :דן

אילוסטרציות בודדות המדגימות
השירי

פשעי הלב

התיכון .

הזוג המוזר

מאת ניל סיימון

נוסח עברי :דן אלמגור

•

בימוי :מיכה לבינסון

תפאורה :משה שטרנפלד • תלבושות :ענת מסכר
מוסיקה :אלדד לידור • תאורה :שולי זיו

משתתפים )לפי סדר '(:נ'-את אורי אנרהמי ,יונת אליאן-קשת,

גילת אנקורי ,תיקי דיין ,קרן מור ,אני פניני ,שרי צוריאל.
תאונ  nו ב י ת לם'ו ו•צמו  34ת•א  b20Qtונל 03 • 25622 ':

רחל גיל
עצלה ,שואפת למותרות ,טובלת
בזוהמה מוסרית "? )עמ' (. 312

הוא אקט פוליטי ברור .דווקא
על רקע התהום ההולכת ונפערת
בין תנועת העבודה לדתיים ,בולט
מספרם הרב של הסופרים והמשרד-

אכן נוגע

אליבא ומירון' אין לפיד קוראת
תיגר ,לא על המשטרה ולא על
העיתונות ולא על כל מוסד חברתי
אחר .אין פסול בשיטה או כמוס-,,

וים .מקצתם מבחירי הכותבים כמר

אורי צבי גרינברג ,נתן אל תרמן'

תיה .המערכת אינה זקוקה לתיקון

ש"י עגנון' חיים הזז ורבים אחרים.

ברבד

כל אלה חתומים על הכרוז' שלימים

מהותי אלא ל"חילופי-גברי" ,ל"דם

יהיה אחת מנקודות הציון במהפך

חדש"" .מי הם האנשים הפסולים
שיש להחליפם ? לא קשה להשיב
על שאלה זו  .אלה הם אנשים
המרכיבים את העילית האשכנזית

שחוללה

מלחמת

ששת

הימים.

יוזמי הכרוז ומקימי התנועה הבינו'

שבשלב היסוד של תנועתם ,כדי
להוסיף ולהתקיים ,עליה לקבל את
מירב הסמכות הציבורית מסרפ-
וים ומשוררים" .הספרות העב-

:י'' 1:gת~~~ ~;:~:כ~יא~ד~פ~~ונ
"נושא אחד' או רקע ספררתי
היסטורי

אחד.

רעם

זאת,

כפי

שכותב המחבר בהערה בשולי
הספר ,יש להן מצע משותף.
"בעיקרו זהר

כרתי'

מצע

ההקשר התר-

שבמסגרתו פוגשת היצירה

הספרותית את הקורא שלה ,ואת

חברת היעד שבתוכה ולשמה היא
נוצרת) ".עמ' (. 388
כמסרת אלה מבקש מירון לסמן
את מקומן של הספרות והתרבות
בתרך ההוויה החברתית-פוליטית
המקיפה

דן מירון

ובאמצעות התנ vרברת לשאלות אלה
עומד על התמרנה האשלייתית המן-
פרכת של המצב הישראלי הערלה

ביכולתו להתמודד

רית" ,שהיוותה מכשלה בדרך  .אל

מן הרומן' אותו ביזוי עצמי הארפ-

הריבונות הפוליטית ,אי אפשר
בלעדיה בדרך של הוצאת התנועה
מן הכוח אל הפועל.
בין שתי מסרת אלה ,זו הפותחת
את הספר' רזו המסיימת אותר'
ששליט בהן הטון הפובליציסטי,
מצייר מירון את ההוויה החברתית
הפוליטית הישראלית ,תוך עיסוק
בשירה ובפרוזה ותוך דיון ספרותי
מעריך ביצירות שערכן הספרותי

ייני לישראל האשכנזית של אחרי
המהפך של " '. 77האם השתמשה
לפיד בליזי בריחי ובמוסכמות הסי-
פור הבלשי לשם יצירת סאטירה על
החברה הישראלית ? האם העמידה
את דמותה כאדם המגלם ערכים
של עבודה וניקיון' עמידה ברשות
עצמו והסתפקות במועט ,כדי להר-
קיע באמצעותה חברה אכולת רקב,
שטרפה ברווחים קלים ובזימה,

תגובה של הזדהות מדרמה ,המלווה
בשנאה עצמית ובביטול עצמי.

כל אלה רעוד עניינים רבים אחרים.
ומירון אכן נרגע בדבר .רגם עם כל
ההטרוגניות של הספר יש לברך
על הירזמה לכנס את כל המסות
בספר אחד ולהאיר את הקשר בין
סיפור לאידיארלרגיה ,בין טקסט
•
לקתטקסט.

רן מירון :
 עמודיםברבר
לספרות עברית ;
זמורה ביתן ;
נו גע

397 ; 1991

עמ'

של

יצירות

שעיקר

על מר מאני של א"ב יהושע,
על שירתם של לבסקי ושל נוח

שטרן' שהוקסם משירתו של ת"ס
אליוט ,הושפע ממנה והפנים את
עיקרי הפואטיקה שלה כבר בשנות
השלושים ,שנים רבות לפני ששירה

צביקה שטרנפלד

פרנסיס זים

זוב עבודת דוקטרראט בהררוארד'

הדתיים רבין אנשי תנועת העבודה

מלגה וקריירה מזהירה ,ולעלות

היום

>:יו
~

cר

הציונית  -אנשי השמאל .
מירון מבחין בין כל השקפה ציונית

ארצה.

8

לא נפקד מקומם של שלמה ניצן

יום ראשון ,רירז'יני הקדושה,

שהושגה בתיורך הספרות העברית

שכבר שנים

ררטוש ומגש הכסף,

החדשה ,כגרן זר של אחד העם
רברדיצ'בסקי )על אף הניגודים בי-
ניחם( ואפילו זר של תנועת העבודה
היום ,על עליבותה האידיארלרגית
ודלותה התרבותית ,רבין השקפתם
של אלה ,שזיקתם לציונות לא
עברה את כור ההיתוך של הספרות
ובאי
כגרן ' Tברטינסקי
העברית,
נוחר היום ,כביכול ,אנשי הליכוד.

רבות עברו מאז הופקע מן הפרטי

אל הקולקטיבי .מירון תוהה על
תפקיד השיר עבור קהל נמענים
בסיטואציה היסטורית מסוימת.

ואולי המסה הראויה מכולן לעמוד
בתורך' בין קלישאותיו של הרב
שן וכרוז התנועה לארץ ישראל
השלמה  -המסה על חפותה של
ליזי בריחי' שאין מיטיבה ממנה
לתאר את בבואתה של החברה
הישראלית בעצם הימים האלה.
במסה זר תוהה מירון על קנקנו של
הרומן הבלשי מקומון של שולמית
לפיד .הוא מעלה שאלות מספר,

כירון שכבר בראשית המאה התשע-
קררם

שהופיעה

הספרות

,, -

הצ-

העברית

החדשה את עצמה כתרבות יהודית

חלופית ,שבאה למלא את מקרם
המסורת הדתית  -הלמדנית ,אין
להתפלא על האנטגוניזם ההולך
וגובר בין האררתרדוכסיה היום לבין
אלה שמקורם בכור ההיתוך של
העברית

החדשה,

שהרי

היא זר שאמורה למלא את מקרם

הדת ,להטיל בה ספק ולהציע

אלטרנטיבה אחרת.

·1 .וי~~.

I

הפינה

r:

זו הייתה לה השפעה גדולה כל כך
על השירה הישראלית של שנות
החמישים והששים ועל הסיבות
שהניעו משורר כמו נוח שטרן לע-

הספרות

לשתו של הציבור האשכנזי בארץ'
שאינו בטוח

הגרוטסקיים שלו.
מירון משתמש ברצף התפל והעילג
של קלישאותיו של שן כדי להצ-
ניע על הסיבות שהביאו לקרבה
בין האררתרדרכסיה הדתית לימין
הקיצוני' רעל הגורמים הנערצים
בבסיס התהום ההולכת ונפערת בין

יוכרת,

רואה ברומן אחד הביטויים ל nו-

עניינן במשמעות כזר.

אומר הידוע של הרב שן' שהביא
את המשבר הפוליטי הגדול של
שנת  1990לאחד מרגעי השיא

עשרה,

מירון

עם שאר הציבור' ומתוך כך מפתח

פסיכולוגית

אותן .

ערד

שירה•

מובהק ,אר דירן במשמעות הסוצי-,

לא בכדי הוא בחר לפתוח כב-

 .זיהתה

של ישראל של ימינו,, .

ביקורת

מפרים •

כיוני

-r::r::

1894

לוח השנה.

 iivום ה~א ן~j:ז:ז זק,ל ריךד'י~י ...
סךית ~י.ר~ה ~סוכת ך  7t.Wלת ס~ך~לה זק,ליף
המל~ח •:פסה סרטנים חל~לים ואפורים.
וה~:ם
T -

:

-

די

T

: -

T

•

:-

למרות ריחוקו מפריז

היה מרקד עליה לרגל.

~~ךז;ר ~רות ~דולים  :pט~ם מ~ך ;: 7tניק
•

פרנסים ז ' ם ) jammes
 (, Francisנולד כ 1861!-
נטורנה ונפטר כ . 1938-

:- -

•

כתקופה שכה פורסמו

מנשרים חדשות לכקרים

כתב :

"אני סכור שהאמת

היא שכח האל ,שעלינו

ער.ר'ף  fמוה~ ~~גו 1י סקוק~ס

לחגוג ארתה כשירינו כדי

ססו qךים ~א·?7ז~ ?iיג~גיף ~~ tpים ;~ :pנע ס~ריר
~מטפחות ר'אש במשבצות צה"ב נהיר.

ל~;~דונה* חתם' ~ל ;ירות ~אד~י~לים.
-

·:·.

די-

-

:די

די•:-די·

שיהיו

טהורים ;

שיש רק

אסכולה אחת ,שכה,

כשם שהילדים מחקים
כדיוק רב ככל האפשר
כתב יפה ,המשוררים

מעתיקים ביודעין ציפור

~ז;ו זגסה ך~ז;ו

ז:ז~הq .

יפה ,פרח אר נערה יפת

~ךז:יי סקט~ה.

ס~קלות סךק.ן'
~ר~רדז' .ף.ל~~
.
ם~רז-וו .זקל . . .
.. .
~זגז;ר W:Pהל??. .ה~~? סךירך

רגליים ששדיה חינניים .
אני סכור שדי

ככך". .. .

היה משורר אהוב על
רחל שתרגמה משיריו.

~ל ~ןא.ריף ס  tgהור' ' :Pר.ריף ס~ס~ךים'.

J,,.''(- ' '(. .;,,:

l

U

;'11

המסה המסיימת את הספר עניינה

עירן מחודש בכרוז או בקול הקורא

הראשון של מקימי "התנועה למען ';

ת

.,

ארץ ישראל השלמה ".מירון דואה
בכרוז מסמך אידיאולרגי שפרסומו

ל'/ :
~::,
;(-,:~;. ~"'~,~· Eב·: -
·.-r.,,
'·.

 - -ך-נ'".םr; .

'•1ו ;t~

_ ןז_q

.

·  ·;~ -ו

.V

י

-- oג ..,,J ,..ו..,;.י  lי>A ,,,Aן ~

*לבורדונה )  . 1753 - 1699 (Labourdonnaisאיש ים ומושל
צרפתי .נלחם נגד האנגלים בהודו .בשובו לצרפת הואשם שלא
בצדק ונכלא בבסטיליה.
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שלום וצבי

-~1
s

~,

מפגש ,למרות הכישלון ; מאירה
ומוסיק אומנם אינם אלא שרידים

העצבות

~

•

בלבדי השקועים עמוק עמוק בתוך
"רבדים של משקעים ומרבצים",
אולם ה"עצבות הנעלה" ,שהיא
מדרכו של עולם ,היא גם המאצילה
עליהם מיופיה.
מאירה ומוסיק פורצים י כביכול י

הנעלה

ביקורת מפרים

של מזלנו -
מעין הערה

עמליה נחבא-
כומרן  :ליוויתי
ארתה בדרך

לביתה ; הספרייה
החדשה

/

הרצאת

הקיבוץ המאוחד

/

ספרי סימן

קריאה ; ; 1991
 312עמ'

1

המפורסמות,
 · ·-111; ·,~:·:ן
ן בכוחה של רשימת בי-
· ··
 . ..קורת להתמודד עם כל

שאין

מורכבותה וייחודיה של היצירה
הספרותית .קל וחומר שאין בכוחה
להתמודד עם יצירתה של סופרת
מורכבת כעמליה כהנא-כרמון  .זאת
במיוחד מאחר שהידרשות אמיתית

ליצירה שלה מצריכה הידרשות
למכלול יצירתה ,המגלה מידה
רבה של עקביות .משום כך בחרתי
להתמודד ברשימה זו עם היבט
אחד בלבד של ספרה החדש -
ליוויתי אותה בדרך לביתה.

כובד" ,היא שכל 'אתה' סופו
להתגלגל ב'לז' .יתר על כן  :בלי
ה'ל ' Tאין האדם יכול להתקיים.
אולם מי שחי רק עם הלז בלבד,
הוא אינו האדם" .עצבות נעלה
זאת ,או טראגיות קיומית זו י היא

התימה

המרכזית

של עמליה

החדש

בספרה

כהנא-כרמון .

כבר בפתיחת הרומן שלפנינו מוצ-
אים

ביטויים

את

רעיות

תודעת

והחלופיות

מזה,

הא-

והנצח

שבמצבה הזמני של כל סיטואציה
או

קיומיות,

תוך

בסיון

אחיזה

בחולף ,מזה .שני אלה מהווים
כעין מצע ,שעליו יתפרש עולמן
הפנימי של הדמויות ברגעי פגישתן
 -פגישה שנידונה מלכתחילה

לכישלון  .שהרי ב"כל עת ,אין
מראהו של רכס יותר מאשר תצלום
של מצב ביניים .זמני ,נכון לרגע

נתון .

כשהוודאות היחידה

היא

כי

עם הזמן הרים אלו לא יהיו .שרי-
דיהם בלבד ,אשר החליפו צורה,

מפוזרים יהיו על פני כנפות-הארץ
וקרקעיות-הים,

בתוך

כך

"כשתגיעי לשמים יבקשו ממך
לתת דין-וחשבון על הקשר בינינו.
מה תגידי?" ,לאחר בסיון הת nמ-
קרת מהוסס וחלש עונה מאירה :
מוסיק

ואני,

הוא

אמרה.

היה מאוד בודדי בארץ זרה

בינינו .

שברומן•

מעוגן במפגשם

שנדמה

מפגש

אני הייתי בודדה .בארץ שהלכה

המאוחרת,

ונעשתה יותר ויותר זרה .וזהו .כך

צדיים ברקעה של העלילה ,ואם
במצביו המתמשכים של הווה.

הכול .ידידים ,משפחה ,איש ואשה.
העולם .אבל ידי נקיות  :אני כל

נידונים• כצפוי•

להיפגע שוב ושוב ,כצו החוקיות

הזמן התרעתי .זה הוא שלא הק-

שביטויה הטראגי "בעצבות הנעלה

אולם

של מזלנו" .אולם היפגעות זו
אינה אלא אישור וביטוי לרגישותם
הגדולה ,ויותר מכך  -לאותנטיות

שהלכנו ונעשינו זה לזה ,בהדרגה,

שיב .זה הוא שדמו

בראשו ".

מאירה חשה שלא די בכך י שהרי

דיברה בשם שניהם ,והיא מוסיפה :
"תמחוק את כל מה שאמרתי  .אני
אגיד שם כך י הוא הכניס לחיים
שלי דם חדש והשראה .השראה

גדולה מאוד .

אחרי המכה שלה

כבר לא הייתי אותו אדם".

לתיאור יחסים זה יכול אף מוסיק
להצטרף .על שאלתה  :מה תדווח

אתה ?

הוא עונה מניה

חושב שאני אגיד

כך :

וביה :

"אני

שמי מוסיק.

אני אלכוהוליסט .לאלכוהול שלי
קוראים

)עמ'

מאירה.

וזה

מצב

אבוד".

בכל דפי הרומן מנסה
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מוסיק להתבונן בעצמו ולעצב את
מקומה של מאירה ',זא' להבין
את התחושה שמלווה אותו תמידי
ומניעה

את

מפגשיהם

החוזרים

בזמני ביניים

המ-

שבקיומם.

בין

הן

מאירה

ומוסיק והן בינם לאנשים ,לחברה
ולנופים המקיפים אותם ,אינה חלק
מחומריה ההכרחיים של העלילה
כדוגמת המקום והזמן ברומן בדרך

כלל  .מקומה של כל פגישה באיש-
יותם ,ובשטחה של ההדדיות שבי-
ניחם.

ומכאן

גם

המכ-

אופיין

איב והמר של הפגישות  :בכל
רגע ורגע מרחפת מעליהם חרב-
הפרדה בדמותו של ה'ל ', Tשאינה

יכו.לה .להתגלות אלא בצירופים
מטאפוריים מרוכזים ותוך העזרות

בלשון פיגורטיבית לעילא ולעילא.
בין "המספר" לבין מאירה רובצים

ונשנים .הפעם ,עקב ההשלמה,
הוא שב דווקא אל ניסוחה הראשון
של מאירה ,שיש בו משום עקרון

וחברתיים בלתי נמנעים" .המספר",

ההדדיות .יחסים מעין אלו אינם
קשורים בתכונות אלו או אחרות

מוסיק ,שב ,לאחר תקופה ארוכה
של העורות ,אל מאירה .הוא אף

של הדמויות הנפגשות .ההשתוק-
קרת ההדדית לקיום אנושי החורג
מזה שהוטלו לתוכו הוא המוליכם

אינו

זה לזרועות זה.
מאופיין

מצבם
שהיא

היא

באינטנסיביות,

האהבה :

קיום

מועצם

זה בתוך זה וזה ליד זה .מתוך
מצב קיומי זה הם שבים ומגלים

הזמן•

המקום

יודע

אנושיים

ומצבים

המריצו

מה

בוודאות

להתקשר אליה ולבקרה ,לאחר
שימים רבים דחה זאת .מכל מקום,
הוא מגיע אליה במצב כארסי•
כאשר "הכל לא בסדר .כמגרה
אשר
לצורך

המיטה,

תוכנה

הורק

על

מיון

חפוז.

ואינך

יודע

במה להתחיל" )עמ' (. 10

הוא

הנופים

של

ואת האנשים .הם חורגים מעצמם,

(. 8
דמויות :
מוסיק

כדי לשוב אל בדידותם .השייכות,

כל אחת מהן מעלותיה וחסרונותיה

את

שסביבם,

החברה

את

יודעים שניהם ,פירוש; -היחיד הוא

ויתור
שאכן

על

אינטנסיבי י ות

סובר

מוסיק,

זו .

דווקא

כפי
אי

בצדה,

תהיה

סופית

ההתקשרות

מעל לשגרה ,ואף מעל לכישלון
הטראגי של כל פגישה שביניהם.
במהלך העלילה הופך כל אחד

)ראה למשל עמ' (. 227-228
מכאן גם שמפח-הנפש המלווה
כל פגישת אמת ,אין בו כדי לפ-
גרם במגע הבלתי אמצעי ובעושר

לא שם" .היא ,שניחנה
מתכונותיו של המתבונן

תמורה חוזרת ונשנית זאת מאירה

הפנימי

שבעקבותיו .

ומוסיק אינם מושפלים  :דמותם מן-

בסופו של דבר שבים אף מאירה

רקפת בעקבות פגישותיהם ,ובעיקר

ומוסיק אל השגרה ,שממנה ברחו

בעקבות הטראגיות הנעוצה בכל

זה לזרועותיו הפגועות של זה,

נתפסת

האינטרוספקטיבית

כהארה,

כתובנה

שיש בה כדי להזכיר אלמנטים
רבים מהתפיסה הדו-שיחית הבוב-

ריאנית

שלא

תפיסה,

-

תמיד

ידעה להשיל מעליה את מ  nצ-
לדת השפה המיסטית .מאירה ומ-,
סיק אינם מבקשים לתפוס את
העולם החיצוני .כל מעייניהם בת-,

נים

הפנימי .טבעי לכן'

לעולם

שרשמי

ה"מספר"

מופנים

כלפי

פנים .העולם החיצון אינו אלא
הקטליזטור לגילוי העולם הפנימי,
ואולי אף להתהוותו .כך ,לדוגמה,
בשיחה על שליטה עצמית וכוחה
של המציאות החיצונית בקביעת

מאירה :

חייהם ,ארמדת

"זה בדיוק,

מה שאני עושה .כך שבכל פעם

אם-כן ,כידוע לך ) ( ...אני מחליטה
שאני גמרתי,

שאני

התגברתי.

יש

לשים קץ  .ואז הוא מגיע ,מוסיק.
גבר במלוא-אונו בא מן החוץ' מן
הפעילות ,מההמולה .מביא אתו
מדופק

החיים

בחוץ

השאון

ומן

של העולם .בא אל תוך ברר-הקבר
הזה .והוא כל-כך יפה בעיני.
ואני רואה

אותו,

את מרסיק.

ואני

לא יכולה ,אני רכל ההחלטות
היפות שלי ) ) (" ...עמ'  (. 270ברור
שאין

הדברים

אמורים

במוסיק

ובעולם כמות שהם ,אלא היטל
מעולמה ,המשתלב היטב היטב
בהיטלי עולמו .בהדדיות זו מונחת

כשהבית,

ההדדיות שביניהם

מהם למשנהו י או כפי שהגדיר
 ל"ל ", Tאולם חרףזאת כובד

והן

-

מיסטית,

מאירה ,לעומת זאת ,מכירה באמת

הזיקות הנרקמת ומותרת שוב ושוב

אך

חוויית ההתבוננות

-

הן זו שכלפי

מטילים את עושרם על ההוויה
כולה ,עד שהיא אינה מתגלה

המתרוממת

-

את ההצעה שלא יכולת לסרב לה
)  (...עכשיו ,יושבת שם ,מסתכלת
בוהה על האיש השוחה ,מתעכבת
על הידיעה שזהו שיר-פ_ךדה  .תוך
שאני מסתכלת ,זה היה בידיעה,
אל תיעלב ,שמוסיק זה הגוף .וזוהי
•ז~,ירת-הברבור של הגוף") .עמ'
(. 24-34

בפגישתם עם ה'את' אר עם ה'אתה',

הזיקות שסביבה ,היא הקובעת את

מערכת

הדבש אני לא יודעת כמה שלנו,
כי דווקא אז נפלה אצלך ההכרעה
לא לאחר ,להפסיד ,לקבל פתאום

הבאה שלי" (.םש)

שממנו אתה יוצא ואליו תחזור.
הוא כמו קבר פעור• כעת כשאתה

עוצמתה

עוד לא ממש עיכלתי אז' כמובן .
הלא נסעת פתאום ,באמצע יר- n

הפגישה שביניהם .מוסיק ומאירה,

השייכות המאפיינת את מאירה ואת

של

חושה הזאת(... ) ,
היית כאן' כמובן  .את

חוץ

הפגישות,

זירת

אני ,כאילו התעכבתי שם על

שנ- n

לשאת את גורלם והמאורעות הב-
אים עליהם ,אם כבסיון השיבה

מאירה

ה-n

זה אני כנראה

פירוש הדבר כי הפ_ךדה ,כפי

ומוסיק

חיתה שזה שיר-פ_ךדה"

"יושבת שם ,מביטה באיש השוחה,

שנתגשם.

ודתה על ידי מאירה ,הייתה כורח
הטבוע בעצמותה של הפגישה.
מכאן ואילך לא נותר להם אלא

אם

-

סופיות.

אתה כבר לא

הכואבת :

ביניהן
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קיומי רופף זה .הם נושאים בתוכם

את הזכר הנפלא של זיקת אמת
שבהגשמה ,ולו-גם לתקופה קצרה.
כוחה של המשיכה ,שמביא לנס-
יוברח השיבה החוזרים בכל הא-

למשל כשמוסיק מהרהר בקול :

את

מבחינה

שזוף

בלא מאמץ" .ופתאום ,כבמעין
הארה" ,התחושה הראשונה שלה

הקודם,

היום-יום

בגבר

השוחה

האופן בו הוא מבצע ,בכוח' כמו

מוטרד "באי-ודאות מי מבין שתי

במרכז העלילה
דמותו של המספר
 ודמותה של מאירה ,ומערכתשתי

-

עם כל הכאב והגדולה שבמצב

בים .היא מבחינה "כמה יפה ומדוד

האפשרויות המקצועיות אשר לפני .

רבדים

משקעים ומרבצים") .עמ'

זיקת 'אני-אתה' ,עשאם לבני אדם,

היא

פיזודות

"ובכן.

"העצבות הנעלה של מזלנו" ,אומר

12

שגרת

המעיקה.

אולם מפגשם ,שהיה בו מיסודו

קטן".

תוך כדי התבוננות סתמית

"בדידות

זה

כפשוטה וכרישומה ,אלא כרישום

ברבות

שמטביעה

המיס-

הלשון המעצבים הרריה זו נושאים
לכן מטען כפול  :בחלקם נבנים
מנבכיו של ה'אני' ,ובחלקם מרבנים
על רקעו של העולם החדש שנגלה.

טיקאי י חווה תוך התבוננות מעין

'אפיפאניות' .דוגמה מובהקת לכך
ניתן למצוא מיד לאחר הסתלקותו
של מוסיק לחו"ל  :היא יושבת גבוה
מעל הים ,מקום שממנו "בקושי
רואים" ,אולם "מה שרואים ,רואים

בה

התבוננותם.

ציורי

מכאן גם האופי הלירי המאפיין את
הספר הנוכחי' כמו גם את ספריה

הקודמים של כהנא-כרמרן .

תימה זו של "העצבות הנעלה של
מזלנו" ,מקומה של ההתבוננות,
הפתאומיות

והתובנות

ההארות

המלוות את הסיטואציות הבודדות,

יש

בהן'

להסביר

כדי

לדעתי'

הרבה מסגולותיה של יצירה זו,
כמו גם חלק גדול מהבעייתיות

שהיא מעוררת .פעמים בולטת מדי'

לטעמי' העובדה שמבנה העלילה
והעלילה עוצבו מלכתחילה על מנת
לספק מאורעות פעוטים ,שהתג-,

צים את ההארה העצמית ולהפקיעה

כביכול .

מהאפיזודה הטריוויאלית

אלה ,מצדם ,עשויים להשתלט על
הטקסט ולהתקיים במנותק מהמ-
סגרת כולה .השאלה שבפניה ניצב
הקורא

בספר

היא

אפוא :

האם

ביכולתן של סגולותיה הייחודיות
של עמליה כהנא-כרמון  -לשון
פיוטית

מדויקת ;

מקורי ;

תחביר

ב .רדה קפדנית של האירועים המ-
שמשים להארה ,והצב1ז הדמויות

הכניסה לעלילה היא
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בפעם הראשונה שפגשתי את אמה,

בתרגומה של דבורה בארון' לא
ידעתי דבר מכל העלבונות שעלבו
בה .היא עמדה לבדה ,חלומותיה
הגביהו עוף .לעתים הייתה מופתעת
מן הדמיונות האיומים שהתגנבו אל
מוחה ,אבל היא הוסיפה וחייכה,
עצמה

ושמעה

אומרת

שוב

ושוב

כי היא מאושרת .לעתים הותירוה
מחשבותיה שבורה ,נטולת נשימה,

בדת עליהם מועצמות .כך' למשל,

מ יידית :

ידי צורותיו המנוונות והקלוקלות
ביותר של הרומאנטיזם) ,, .עמ'

הרי

עיקר מעייניה של "דמות המספר"

מתייפחת

מאובנת,

חרש

בדמעות

עורה .בין העולם הזה לבין העולם
האחר שאינו אלא פרי דמיון וכ-
מיהה,

פרי

עצב

ועוגמה

נתונים לעולמה הפנימי ,ועולם זה

חמרת" .אה כן" ,אמרה לה פלי-

נתון' כביכול' בכל נקודה ונקודה
של זמן' בשלמותו  .אולם המאור-

של אבא גריך", ".אל" אמרה אמה,

עדת החיצוניים ,ובעיקר תגובותיהן

"אצלי זה התחיל אחרי הנישואין ".

על כל צעד ושעל פנים-אל-פנים
עם חומר סיפורי מעוצב להפ-

הטיטניות של הדמויות ,הם העומ-

כך היא עמדה לה ,בוכייה ,כמטחורי

ליא ,רעד כדי כך שהוא משמר
את כל העושר והמורכבות של

 -ל- n

מגיעים עדיה לעולם.
ולא ראיתי בה ,לא בינוניות ולא
עליבות ולא כזב .רק את מושא
תקוותיה ,שלא היה בו כל ממש
כמו בכל מושא של תקרות .שהרי

החומר

רומן ?

מרגע שהוא קורם ערר וגידים ,הוא

וים

במרכזה

של

סיטואציה

כל

קשת

וסיטואציה.

פעמים רבות נדמה ,שאותה תבנית

יסוד של מפגש וכסיון העפלה אל
עמליה כהנא-כרמוז

שיאה של פגישה שאולי הייתה,
כמו גם כסיון התעלותה של ,-ה

מות על חומרי המציאות המקיפים
אותה ,חוזרת ונשנית .כתוצאה מכך
את

הרומן

מאבד

מקומו

כמסגרת

והאירועים בצורה מקורית

בדק

•

מסגרת

קפדנית

של

תם,

זו כמו בכורח של גורליות שאין

כמר התקווה והכמיהה המרוממים

רחל גיל

לפרק את המסגרת הנוקשה לשם
יתר

על

כן

-

וחתירה אליהם תוך נטישת המצי-

אות החיצונית ,שאינה אלא עילה
לתגובת

של

הדמות,

אגב

הדגשתה

המציאות הפנימית,

מחייבת

את כהנא-כרמון להרחיב בעיצוב
האווירה ולהתמקד בהצבתה המ-,

ריקת של הדמות המתבוננת

-

זו ההולכת ונפרשת בפני עצמה
בכל רגע ורגע ,בשלבים השונים
של פגישתה עם ה ' אתה '.על כן
טבעי הוא ,שהמציאות הישראלית

חבל אינו

זה לרגשות אותנטיים ,שמקורם
בקלישאות האוויליות ביותר ; כך
קורה שהגיגי אמה על רודולף רעל

אמיתי

שמקורו עכור

פחות"

אותה.

עכשיו כבר ידעתי

ספדי סימן

קריאה ; 298

עמ'

כך מוסיפה וכרתכת נאטלי סארוט.
אכן חומר סיפורי מעוצב להפליא.
אך מי שמנו ראויים לשפוט איזו

ומי מהן ראויה דיה לכאב גדול
כל כך ולידיעה ש"הכל אינו אלא
רמייה אחת גדולה" עד שלא נותר
אלא ליטול את הנפש ולהיפטר

חדשות

הקיבוץ המאוחר י

-

אירית

מידיה

מאראם

בובאדי ;

האהבה מתגלגלים בלהט שאין
להבדיל בינו רבין להט אהבה

אמיתי•

עם השנים הפקרתי את אוזני לכל
הדופי שהוטל בה .אל פגישתי
השנייה עמה ,הלכתי מהססת מעט.
אולי באמת אמצא אישה קרתנית,

שיאים

החי.

אנו

עדים

ברומן

עכור .

עקרבי.

עיצובם של המעמדים הבודדים ?

בובארי

מעמידה

מעט את בעליהן ומגביהים אותם.
חלפו שנים ,ואמה זכתה למחל-
של

ביקורת מפרים

אותנו

אהבה הינה אהבה שמקורה בלהט

צרת

ממנה מפלט .ואולי ,אולי עדיף היה

תפיסת

ובמקומו

נברא

מושא

חדש

עלום ונטול ממש כקודמו• ואין

אמנותית ,והקורא נותר עם הסיט-,

אצירת הבודדות ,העוקבות זו אחר

מן

הארץ

~

מרפא ,פרי רצון לשנות ,לסטות
מעט מן התלם הכפוי והמובן
מאליו .ושוב לא ידעתי במה נעלה
רצון מסוים לשינוי על רעהו .
"מראית העין שנחשפה במפולש

סיטה אמתה" ,את בדיוק כמו הבת

המובטחת,

ו

1

חשוכי

במאדאם

שאין

:\1

בינונית וכוזבת .ואולם שרב היא
עמדה ,מנסה להעפיל אל פסג-,
תיו הלא אפשריות של העולם
שמחוץ לעולם המציאות שלה.
לא מסתפקת בקיים .שואפת לדבר
מה נעלה ממנו  .אכן ררמאנטיזם
במיטבו .עמידה ליד התהום הפ-

ואיזו אהבה מקורה

אחת ולתמיד מן החיים האלה.

•

אלא רמייה
גדולה

הקונקרטית הופכת לרקע בלבד .
אין היא אלא דקורציה להתגלותה
של הדמות המספרת.
כך אף ביחס להיבט החברתי ,שכלל

את
וכלל אינו נעדר מהרומן שלפנינו ,. .·;·:;.·.·.-:·...·:*;::.:.·.j..:.·. .קצר ה>ר>עה מלמונת
הוא נעשה טפל לחוויית המפגש  ':.::·· 11כל השיקוצים ואת העלב-,
של

ה'אני-אתה'

ו/או

לכסירנות

• ..

גרת ואת החרפות שהטילו

לשוב ולהחיותה .בדרך זו ייתכן

באמן; כרבארי עם השנים .גם אביה

אומנם שניתן להגיע אל תובנה
והארה חדשה ,או למצער לעמוד

מולידה ,פלובר ,לא חסך את שבט
לשונו ותלה בה מגרעות

מנקודת ראות חדשה וייחודית על
החברה ,המקום והזמן .ואכן ברוב

סיפוריה

הקצרים,

ובמידה

מרובה

אף בנובלות שלה ,הגיעה כהנא-

לגילוי

למיניהן ;

אישה כוזבת ,עלובה ושפלה ,בררה
ומשמימה ,שאינה אלא התגלמות
הבינוניות עלי אדמות .וכל אלה
שבאו אחריו רק הוסיפו חרפות על

ברם

חרפותיו כמו מתחרים ביניהם מי

כשהיריעה מתרחבת עד כדי מימדיו

יגדיל לחרף.
במסתה פלובר המבשר )גאטלי סא-

כומרן

סגוליות

זו.

של רומן רב-עלילה ,תיתכן פע-
מים רבות החטאה .בקורא עשויה

לא

רוט :עידן

החשד ;

עמ'

( 122

קוראת

אחת להתעורר תחושה של

הסופרת לעולמה של מאדאם ,-ב

-

בארי עולם של אחיזת עיניים :

ערטילאית

"העולם שרואה מאדאם בובארי,
כל משאלות לבה ,דמיונותיה ,כל
חלומותיה ,שעליהם היא מבקשת

אי-אמינות,

תחושה

של

עמוסה.

זאת

ואף

גרוע

מציאות
במיוחד

יותר

מאחר

שה-

תימה הנזכרת לעיל' ומאפייניה
הנוספים ,מחייבים מטבעם לשון
פיגורטיבית ,שרק בה יש כדי להע-

להשתית את קיומה ,עשויים סדרת

ציורים גרועים ,אשר סופקו על
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•

מ' אבי-דור

וי~s

*

~

.ביקורת מפרים

לא ;

ושרב,

למסופר ,על גיבוש הצד האידאי-

ביאים ,על יוסף בן מתתיהו ומצדה.

מחשבתי .בראש הספר הוא מביא

חטיבה

היסטורי

מרטו משל קארל מאונס ,הלקוח
דווקא מחיבורו לשאלת היהודים :
"כל אמנסיפציה היא רסטורציה

קדשת לפרשה האנטישמית שב-

קשרה לאלפרד דרייפרס ולפרקים
בתולדות יהודי צרפת בתקופות

או סיפור

של עולם-האדם ושל ההתייחסות

האחרונות.

האנושית אל האדם עצמו".

קרוב הרבה יותר  :המחבר מטפל

הצרפתי

עכשוי?
מאנגלית :
גרר ;

ספריית

פועלים י ידיעות
אחרונות ,ספרי

חמד ,סדרת

עמ'

נעימה

 -מפרץ

מפרץ ליים

ליים ,שהוא נגיסת-הים
ביותר מ~דה התחתרן של רגלה
הדרום-מערבית המשורבבת של
 ואדם סקרן יכול היהאנגליה

הגדולה

**

לגבי הזרג שהחל לפסוע במורד
המזח של ליים-רג'יס ,כינויה הזעיר
אך עתיק של נגיסת-הים ,בבוקר

אחד' סופתי' חריף ונרקב של שלהי
מארס ". 1867

פייר ויואל

במלים אלה פותח ג'ון פארלס,
המספר הבריטי המצליח ,את ספרר

רוצחי

הזיכרון ;
מצרפתית :
פלדרר ; עם

שב-

להעלות מיד כמה סברות שרירות

קלאסיקה ;
413 ; 1991

נאקה :

•
•

הידוע

עדה

הקצין

אהובת

הצרפתי'

שזכה גם לגרסה קולנועית .הספר
ראה אור לראשונה בתרגום עברי
ב , 1978-רעתה חברו שלרש הרצאות

עובדי ספריית

כדי לפרסמו שרב ,באותו תרגום,

אופקים ; ; 1991
 354עמ'

במסגרת "סדרת קלאסיקה" .כמ-
קורר האנגלי הופיע הרומן בסוף
שנות ה  60-ומיד עורר את עניין
הקוראים והביקורת  :חלקם הת-
להבו ואף טענו לתגלית ספרותית
וחלקם הטילו ספק בחשיבותו של

***
אריה

סימון :

אדם כצלם

-

חינוך הומניסטי

ולימוד

המקרא ;

עם עובד ; ; 1991
 359עמ'.

המאגוס
הובנה.

רפתי

וקובץ
אך

היא יצירתו המייצגת ביותר

מבחינת רעיונות ,שילוב של טכני-
קרת כתיבה ,היכולת לרקום עלילה
סיפורית

****
דורון

נשר :

גלידה כטעם

מורת ;

ספריית

פועלים; ; 1991
 40עמ'.

אהובת

פרת,

ולהחליף

מבחינת

והעיקר,

רתק-,

זמנים
פנים

משחקי

מבחינת

רחוץ

התחרשה

שהיא מעניקה לקורא ,כי כתיבה
זר שומרת על נאמנות רעל קרבה
פנימית לרוח הקלאסיקה ,על ער-
כיה

הברורים

והחיוביים'

ובאותה

עת היא גם מסוגלת לחדש ,להיות
עכשרית ומודרנית בצוררת ובתכנים

אבהובת

הקצין

ואנושיות

מארד'

גם יחד.

סממנים של רומן היסטורי ושל סי-
פור "כאן ועכשיו" ,המשתמש לצר-

כיו כרקע היסטורי
מתייחסת
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שאינו

מוצא

ביטוי

מסוים ;

העלילה

השנייה

)אגב,

מיוחדת.

"מכניס

המספר

ההיסטוריות

העובדות

-

המ - n

תופעה

המוגדרת

בפיר

עסע 1בד

להיזהר מיצירת אשליה של קדמה,
כאילו בזמננו לא ייתכנו ולא היו
מעשי אכזריות כיוצא כהם וגרועים

מהם .הטיעון

הנפוץ•

כי בדמויות

המקרא מצריים גם הטוב רגם הרע,

רננך גדולתן .נכון אכל לא רלוונטי .

עצמו" מדי פעם לגרף הסיפור ,כמי
שגובר עליו יצרו ואין הוא יכול

המגובשת אל הנושאים הנדונים,

כי

אישית

כמו מצטרפים בר המאמרים הש-,

שצריך לקרוא לטוב טוב ,ולרע

נים לכדי פרקים של חיבור אחד.

רע " ...

להימנע

מהתערבות

ערד

במסופר(.

ראם מתחיל פארלס את ספרר בתי-
אור

הקצר

שהבאנו

לעיל,

הרי

נזכרת

אחדות

החשיבה

והגישה

•

שהוא מסיים אותר בנימה הגותית,

החותרת אל מעין

וים,

התנ"ך ***
והמסר

·· -

 . JIסימון -
רכ,ת ,מורה לשעבר• מדריך
ומנהל בכפר הנוער כן-שמן• ממ-

לוחם

•

"

טוריון היהודי-צרפתי פייר

ויואל נאקה אינך יכול שלא

לחשוב בהנאה מררנה על צמיחתה
של מחשכה יהודית כתפוצות -
מחשכה

מקורית,

עצמית,

בעלת

יסודות אנאליטיים .אתה גם מהרהר

-

ומטיל ספק

-

בקביעות -ב,

דיבורים על נירון רוחני של הגולה,

על כך שהיא נותרה ככיכול כלא
לחלוחית יצירתית.
כך אר כך• ספרר של וידא ל נאקה
נכתב בהרבה שאר רוח וביכולת
חשיבה

היסטורית

רעננה,

שאינה

ופורמליסטיים ,והנוגעת באצבע
האקטואליזציה גם כפרשות היס-
טוריות רחוקות

ובמעשים

עינינו .

המתרחשים

השערים כספר ,-מ

קדשים לנבואה ,מיתוס ,תהילים
ואיוב,

והפרקים עוסקים כנושאים

כגרן המוסר כערך עליון• פולחן

מחנך כעל זכויות

רעוד.

אחד מפרקי

הספר•

שנכלל כשער

תהילים ,נושא את השם "אדם חי-
לרני ומשמערתה של שירה דתית".
אפשר להשתמש בכותרת זר כדי
להגדיר את כתיבתו של אריה סימון
בחיבור שלפנינו  :אדם חילוני ברחן
את משמערתן של פרשות מרכזיות

•

בתנ"ך.

ניחי יסודות החינוך בנגב וחתן פרס

:::. :ן  ~l:מקרא ספרר זה של ההיס-
•

E

:"' :;··:·;:..ר פני מספר שנים פרסם אריה

r

לנגד

במציאות

ימינו,

ריבית של הנביאים ,גורל ישראל

ההומניסטי

יהודי

-

ומוסר ,עבודה זרה ,ההשקפה המ-

•

**

מכחינה

המתקשרים

במאורעות

הוא כותב על זרימתו של נהר
החיים ,על החרקים המסתוריים
רעל ה ב.רדה המסתורית ; על הצורך
שאדם ימצא קורטוב של אמונה
בעצמו ,שתסייע לו לצאת ממצבים
קשים ,על החרבה לשאת את החיים
בכל מקרה ובכל מצב.

הקובע

חינוכית

הוא

דבריו של אריה סימון על פרשות
במקרא מעלים אנלוגיות והרה-,

סיכומי-ביניים :

מאוד .

הפרקים כספר רוצחי הזיכרון המת-

המאה הקודמת ,לתקופה הרריקט-,

ריאנית באנגליה ,והמספר "קופץ"
בזמן כדי לגשר בין אז רעתה.

מקדים באישיותו ובפועלו של יוסף
 יוספרס פלכירס,בן מתתיהו
אשר צחיל מן השיכחה תקופה
מכרעת בתרלדרתינר .וידא ל נאקה

-

כותב כאן על אופני פעילות פולי-

לספר סיפור ,לפרטיו ודקויותיו

של

אישה ,כמר מקבלים כאן הארה

של

תכופות אתה מאמין שעיקר כוונתו

מן

השראה,

המתעלמים

רוצחי הזיכרון לא נועד להיות ספר
מונוליטי .זוהי אסופת מאמרים .אך

ייחסים להיסטוריה הרחוקה מת-

למחצית

קיומה

ב"רוצחי הזיכרון",

המסתורין של הקשר הנצחי גבך-

מסתגרת כתחומים מדעיים יבשים

ואומנם בספר משמשים בערברבייה

רעוד

תחום

היסטורי,

בעלילה החיצונית .יחסי הוא-והיא,

נים האחרים שלו נמנים האספן,
הקצין

מרכזית

בחריפות רבה

הראשון שכתב פארלס .עם הר,מ-

הסיפורים מגדל

אחרת

רידדת

אינו הספר

הצ-

בספר

,-מ

כ"ררריזירניזם".

הרומן .
אהובת הקצין הצרפתי

מימו

לדת

 :':··, ~: , , ,רח מזרחית היא הרוח
הפחות

מרבנות

-

אלה המכחישים בעזרת מצח את

ובאותה עת מסתוריות קמעה ,נע-

אהובת הקצין

אביבה

-

שרקד על החדרת יסודות רעיוניים

דמויות-הגיבורים

הצרפתי ;

על יוסף בן מתתיהו רהב-

1נ 1מ 11הזגקרא

פחות

לא

כי

מזה

הוא

תקופה

במאה הראשונה לס-

פירה

רומן

ן~

ותר

אך

הנה

מתברר

שרב

טיח שונים בעולם היהודי באותה

ח1נ1ן הfמנ•סםי

ישראל כחינוך לשנת 1975
את הספר אפלטון והחינוך בימינו .
המחבר• שהצטיין כל כך כעבודה
חינוכית בשטח ,הפליג אל מרחבי

ברכה דוזנפלר

הגותו של הפילוסוף היווני הדגול,
כדי להוכיח את משמעות משנתו

****

לחינוך כתקופתנו .
בספרו החדש ,אדם בצלם ,חוזר
סימון אל מקורותינו• אל העולם
העשיר ורב הפנים של התנ"ך על
משמעויותיו החינוכיות.

ערכו של הספר אינו רק כהתמרד-

ליריקן

האבסורד

דרת המחודשת עם נושאים ותכנים

מקראיים ,אלא גם ,וכעיקר ,בגישה

ההומניסטית והמוסרית אל נושאים

•;M
ותכנים אלה דווקא עתה ,כאשר  • : .,ב:t
עולה הגל העכור של טשטוש ער . 11 _-ליק שואל המשורר " :אהבה
 יש בעולם / ,מה זהכים ורתימת יסודות מקראיים לפ-
דשנות לאומנית של קיומנו בארץ העולם "? )עמ'  ( 17והתשובה המ-
מעין פרפרזה על דברי ביא-

הזו ושל ההוויה היהודית בכלל.

קופלת בין דפי ספר שירים זה,

סימון

המצטיין ברעננות הביטוי ובשפה

ולא

בכדי

מדגיש

אריה

בסירם הפרק "הלגנדה  :שמואל-

קולחת

שאול-דוד" ,כאשר עולה שאלת

בתוכה את כל מאפייני האבסורד,

של

כרוח

מעשיהם

האכזריים

אישים תנ"כיים אלה :

להדהים

"בוודאי ,יש

בריתמוס

הגרוטסקה

סוחף,

רהנרנסנס

מכילה

המודרניזם.

לתאר מעשים כאלה על רקע זמנם.
על כך אין חולקים ,ולו מתוך

האני המודרני ,שהשיל מעצמו
את האידיאות הגדולות ,אינו יכול

סלידה לצדקנות זולה .עם זה צריך

להישען על מאום זולת כלברירתו

האקזיסטנציאלית ,והוא שרוי כב-
דידותו בתוך עולם חסר משמעות,

חדור תודעת אבסורד  .מתמלא מן
הספק  .ואכן זהו עולמו השירי של
דורון

נשר :

היגיון• מגוחך•

חסר

עצוב-מצחיק ,מנוכר ומלא טעויות,

ומעט בני אדם .לכן גם תהליך
היצירה איננו בגדר פעילות שמ-

מפאת חשיבותה,

חנוונים אליה
אלא תהליך מקרי וארעי .המלים
באות כמו אורחים  :חלקם עוזבים,
חלקם נשארים " -מי נשאר בכאב

-

כפי שהוא כותב בשיר ,שהוא מכתב

נשאר"

"תודה" להוריו " :וכל הזמן ניסו
להסתיר ממני את האמת  /על טיב
העולם וטעם החיים" )עמ' (, 32
ולכן " :לפעמים אני מחבק את מה

עצמן ולא מה שמעבר להן  .לכן
המלים "הורים"" ,אהבה" ו"מוות"
נכתבות במדכאות כפולות ,כאי-

שיש

את

כמו

מה

שאין

מה

אני מחבק /

(, 36

)עמ'

שאין"

/

חזק

כדי לא לאבד את
והמציאות

היא לעולם משהו לא ברור ולא
מושג " :ועמדנו על בהונותינו /
מנופפים למציאות  /כמו ילדים
בתחנת רכבת" )עמ' (. 19
בעולם עצוב-מצחיק זה ,אלוהים
איננו אלא שחקן " :שרוולים של
חושך בחלון  /בגדי ההופעה של
אלהים" )עמ' ) (, 9בניגוד למקבת

של שיקספיר' הטוען כי האדם
הוא רק שחקן על הבמה ואינו
מייצג שום דבר( או לחיל ופין'
שטן  .ש"מגלגל את העולם לידו
 /כמו ילד  .עם כדור גומי המורם
בגבעה"

) . (30

אהבה

הינה

בן-

בוז ) (31
)  (, 23ואין נשיאה באחריות ,לכן
או

קיימת

רק

בסרטים

אפשר להעבירה "במצב צבירה של
סוודר" ) .( 18האדם אינו אלא דמות

סובל ואינו יודע

גרוטסקית -
לשם מה ,רחוק מן העולם ,רחוק
מאהבה ,רחוק מן

ההורים :

"אדם

ומזוודה חוזר לקו ההתחלה" )עמ'
 )כאן האבן הסיזיפית בתג-( 21
לגלה במזוודה( ,עומד "הכי קרוב

לאושר שאפשר" אבל איננו נוגע בו
)  (. 13ויש תחושה של חוסר ממ-
שרת ,של מציאות הזויה " :אנחנו
היינו רעיון  /כמו התפוח
בכל תפוח / ... /כמו תפוח /
ניוטון שהחליט פתאם  :נופלים"
)  (. 19והוא נופל אל הלא נודע,
שיש

של

אל הכאוס התמידי י מפנה שאלות
קיומיות אל העולם השותק- ,מ,
עונה מחכה לשוא לתשובות " :איש
זורק לחול מלים ,במקום תשובות
אוסף צדפים" )  (. 17ובאין תש-,
כרת ואין נורמות ,רק "נחש התהו

ובהו בפרוזדורים" ) ) (. 34מעניין
כשלעצמו הוא הצירוף יחדיו של
תהו ובהו עם הנחש הבראשיתיים(.

בעולם זה של  15ין נמצא האדם
בדיסאוריינטציה גמורה ,והמשורר

מייעץ לו באירוניה :
החץ" .ועם

זה,

"לך בכיוון

באותה

הנשימה :

"נגד כיוון החץ  ...כמובן שהחלטה
שלך" )  (, 22הוא מלגלג על העולם,
על האנושות ועל עצמו .הוא משווה
את עצמו לרוכל הקורא לילדים
)אירוניה כלפי הקוראים( לבוא

ולטעום ממרכולתו' שהיא "גלידה
בטעם מוות" )  (, 7או לקוסם ,כי
"קוסמים הופכים ו?לים לעולמים /
בטריקים זולים" (,םש) וקולו של
חנווני המוכר מיגי סחורות בוקע

מגרונו ) ( 14

)אירוניה כלפי עצמו

ושירתו( .אווירה של מכירה כל-

לית שוררת בכל ,הרבה חפצים

לאה גלזמן

וגם הן מסמנות רק את

רוניזציה הן של השפה והן של
הערכים הללו .במצב של אין-מלים
פונה הדובר אל אורפאוס המית-,
לוגי ,המתגלגל במרתפי השאול,
לטקס עצה .האלים מייעצים לו :
"קח את אורידיקי עשה בה מלים",
והוא מוצא את גופה "מנוקב צר-,

רות מכונת כתיבה") (. 9

עם כל הכאב הרב המקופל בקובץ
שירים זה ,הוא מלא הומור -מ,
שעשע .הומור מסוג "הומור הגר-

דום",

קרת

הגיחוך

שבהן

המצחיק

והנונסנס.

מפיק

והמגוחך,

דורון
את

הטכני-

נשר

את

האבסורד

והנונסנס ,נוצרות על ידי העמדת
סיטואציה קומית ,סוריאליסטית,
מטורפת " :גגות שהפליגו על כנף
הלילה  /שבים מקופלי עינים את

אנטנת הבית ,אומדים / -
פתק על שערי השאול  /לא מקב-
לים תיקונים" )  ; (9או סיטואציה
"אב-
מקנדית-קומית-גרוטסקית :

מצאנו

•

י;~ה :rין~ה א;ת;

W:P

ו;:בקו~י ;בלךלה

~

9

~ב;:ף ;קי ;בך .רר
•••

•

:

:

T

T

•

אחידה

:

•

T

נגלל הט;טפ;ת האלה
:

•

-

7

T

-

T

•:

•:

].; iפ ש;ת ~ל י~~~~
~כז iJ rז Wpי~ה
ו~ 9ז;ויך;ת לי ~ת ר"כ

•

"o/רה סר~~ה.
tזף זקאולי ל 'א ?דאי

 :pןכ; ~ד~י ג  Y,גו~י א;ו;ןף

~;לךף

w

~ :pל  iJק,למ;ת זץ.דק ~~ ר
ה;ךקת

~ ?~~,~,; iר~ .לם
~ו;רזכ~ך

~ל ? jלירי ?!.f~ gורי 1i?.!iJ

•

] iח;לם

 nר;ן;ת
ע;נדת מ
אני
 :·:·:
.:-

~ך~ה ;קם

~~  Y,ר;ת

ד ? iה o/;n

העיקרית היא שימוש מתוחכם -מ,

-

\

אתמ'ל כמעט עשיתי :rואונה

:p

הרעיון הכללי או עושרה של הלשון

מפרים •
שירה•

~
p

ינ;:ו; :י;~ם

על אצבעך" )שם( ; אולם הטכניקה

מבחינת דרכי העיצוב,

Ff====:

 lי~~ ה;~ה  :pף
ט; ; tפ;ת ~ין ~יגי

זקל פ.וף ~נוף

בקשית" (.םש)

ביקורת

ז;ו;כלין כ;_ךך ,tיךןה

שים יתלו את עצמם על אדניך
בצורת עגיל" )  ( 18או "יתאבדו

למרות שרמתם של השירים אינה

1

1

tזזפ;ת :דךם ~זופ;ת

קורי בסינסתזיות " :גלידה בטעם
מוות"" ,כאב השוקולד" ) " (, 7על
הרצפה זוחלים קולות שטוחים"
) " (, 9בקולה של אורידיקי היה חור
שחור" )שם( "היא לובשת מרחקים
וצעדי הליכה" ) " (, 14שם זללנו את
השמש ) " (, 19כתמי האור  ...יונקים

ן:ג

זקל'א

~11

~ע;לם ~לא

~ליף

ק;ת

.זכ;:ורי~י ;גךים כ;ך;:נים

זקרזקך;:בים

;:; nגקי דדךם ~צו;:נים

וךכו~ים ~ל
זכזפו  jZךם  :r ?.ל;:בים ;קם
ופךופלי ,tיךןה ~לו;:נים
זקל'א ז:ו;:גזכש ;נסם :דף
רי ~r:ז:וךזכש ;נסם
ר ? iה

 הרי הקובץ כולו מהווה שלמות,הן מבחינת הלך הנפש והן מבחינת
•
תמונת העולם המעוצבת בו.

•

והמשים
חדפים
חמשת
•
 • :-•
T
•: •• ::ז

י~~ י;~את לצוד
א;ו;ןך ;ג  tgךי~ה זקל
 qל;מ;.זכי א;ו;ןף ך;~ה

; nלף  nק~; ;ג;: 9גך

w

זץ.ל ~ךכ;.זכי ל ךא א;ו;ןף
ק;_ךאת לפ;ל .:Pרזץ.ת
דrך~י

•

י;זק~ת מוןף ינ;~:
ז;וינ;ק ~פור ~~ים

7

 9ג ~ל;ת ? jשור;ת

~~לייק.עס ~ל

9

~ו; ~:יף  ?piJםי~כ~-t

ז?.ר ~ :Pי ;נ~  .pיף

זק~ןלו  iל.יף ;בך~ך סtזrךר;ן
ךל'א ך;~ה tזך

~  iJר:::ז.רת א;ן:וף ~ק~ל

בגמישות אברים .מפלאה

~~וך ~ז.רד~ ל?!~~~,: 9
;:זץק; nןה  :pמ; ן; זק~ה

ל~טו ' tת ~ ? iא pז~  tgסה
 :pכ"ק.ר י;ם ~ל.ף ':r tיי .
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צ'רלס בוקובסקי

וי~
~

ה,i

c::::::

ן~
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tt

אנו המנו·דים

~ין;  pברךה :

ה~ ,שר,

י;.חר

tקיךה' ס~יי י;.חר ךי;.חר
tקיךה.

אם זה ל'א נא ,סחט א;תה

?,ך o/

 wל ir;, .ע ~ת tק ? 7ף ~כ;סר;ת,
~~דרת 'w~ ; ~-nל

נו סרג

o/

~זכר~ .ג ז:יי ~  ryם י~נ;:נ;:

 p-~ wל א;ת; wם .דזג~לה

ץ:ןjו w::ל vם ל~) ז:י , o/ל~ אוהי ~ה ~wיהיw
 ttין לי ק(.wג

ת;~ה;אנ;. :ק~~
ש~;פיע :כמ; ..נס.
עש"ה ·- . ·.
.. - :

ם י:;,

:ךם נולדו ~ם ;ו gף

ך:ךם ל'א ~רי~ים ? .ל?לר :ד:ם
י~נ;~·t? ~ ~:זכ:ם או ל  o/ט"ף

 ttה~ ,שר ,ס;~ךים :ךם ;:וזג;:נז:זילים
~pז pךיךים !

כלים כמאורות מעפשות או

צהכי-שניםt ,קמרקי:-ק.ח~:ם,

למכ"ר . Qמים.
לסרסר או
לנהג
: .
כמונ~ות או .. : - :
.
:
: .

••

~כרלי~-ךע;זקים .ך
.
,םי;י~-י~;~ ·.
 . .. ..tקקר!;)ים  p~ ...ןךים ?~ 1~~ 7ים

•

•

:

:

•••

T

:

ןה זג ~ o/יר ל  ryם ןזגן ך;:ז;:בין ~ת

מספרים לנר כלב רכרוכי
זגה ןפרק ~ע;לם -

 iJזכ~ים.

ש;טר
שאלת
ידענו
כאלו ל'א
..
- - _..
:
. :

:ךם םיכ;~ ~?~tם כו;tכית קו~קייל

-

:

:

•

:

T

••

-

•

:

ז-

יכ;לה לפצח ראשים

i

;:נגכה  iJל.ב

ר;Wדזכ  -~-הי א ~ :1o/זק ? 7ל?.לר י;.חר

זעירות.
כלגימות . :
ושותים . : .
.
:

א; ךזג  tgה ר~~ ~ tזגך~ף

אז-וה שותה כירה זולה שהבאת

מעריכה א;ת;
שאינה
מאשה
מתחבא
T
 '-:T
••• •,
T
•
••
 ••:
•

~ז;וך

T

םי~,ש~~ ...

-

וילדים שאינ; ר;צה
•

:

T

•

••

'".

 wזג~דרים ~זקירים :דם ??~~ 1ים -
הם p o/~-ז~ wים ;:נברלים זpל  9 5דט ~ ? 7קום ,נ;~·:ר ~ריר

ry

~ ם

מספר לנר שלכ; ט;בע

~~-ק~ ל~ז~דל f ,ל ס~;:נב;ת ט;;:נ~ים ;:נקיא,

:ךם זג;:נ~יחים כל ~יגי ~נרקיס ז;pזככר

חזירי  tכשירה ~רועה~~ ,םבה
כככול-פה
, , - :
_.,
, :
,

,

T

T

,

,

לף ~ם כו~ף
~~לו~ים זpל ךי 9קי ר~י

T

זנ! ? 7נר~ית.
אבל הוא ; nשב שהוא יחיד ;ני~~
- :

T

והוא n
:

••

T

••.

'

;שב שהוא מיחד
••

•••T :

'".

,

והוא n
:

;זקב זקהרא ;כ~ר.
•

•

שהוא
;שב ·•·
:והוא .. n

7

~י ט;ן !

: -ךם ;:זךגר אותו' ~מר;:נן

t

תו~ס ל.א ך 1ה ~ת  fל ארסם זג  Ro/אות ;:נז:ז~ם
~ל ארסן דק.בות ;:נח~ם -
:ךם  ...ה ? ר י ח ו א ;

ת;

ל

~ ? 7קום דס~יזכ א;תן ;ש~ג? ז~pרכל
ל?ז-ו"ב ל?ז-וב ל ? ז-ן' ב
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??י .רת ! זגה ~ :Pד~ן . ~ iJרת ? ךד~סם
 P.Wלנר זכ;::בים למרת ? ול);!~ קיtקס .ת~ ול);!~
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•

;tכי~ךים נ; 9 50- :דט ~ .ך ןה ~ף ם~~ ל'א

ך:ךם זג;tכז:ייךים ~ת ~שו.חי:ךם ףי~~~ -
הנשים .שלהם. ,נשי.מ לשע~ר ,כנות~ ,שךת;ת ,ונו',
~גי  rewר~·~~ iJ · ~~ ,רי~ זpךף

~אידי·

ךדילן ז-וו ? 7ס

!

ה

T

T

•

T

•

ךס~סר זpכ"ל זגה~ Wסה רו;ה ןה לןפ.ק ~ת  P.לן ך~ת
 iJכ.ל זגה ס:ה ם~~ גנון
אולי לנ;;: :p ~:נר ל"א ;:נך~רק

w ,

גנון.
ך-

ג ם

ה ו א

tקיןה,

 P.לם
כוג;ן;:בים

? 7ש;ךךים.

T

"'.

~~גי ז;:pנזג qלך ~~ iJים לזגרס

•:

:

T

"'.

•

T

••

00

T

tקיןה.

נו.חב.
~מר;:נן.

מאנגלית  :עורר פלר
~ש ל; זמן ;:נזק;נע

::זןחוךים

ך.ח~ת ד·~ר ~~יד

ךלזקים ך~ ~:ל כל ~ב;ת ד~~·::ר סא,חר;ת

הוא נ; w7 ~ 9םw

ל;ש~-ר~ע ~ ~ iים ם;,נ~

? i27ה~ .וב;ךק ~ם זקיןיו

iן

l

;:נכ.ל ::ז~ז:וים סא.חרים

~1

זקל;.

ה;rר ;: i2נלו.

ו~ידt.כ:ם ,ס~ידרי~~ים ::זק,ך~;:נים

הוא  w;nב זקע iי הוא ח W7 .ה

מ;;:כרים rךרוןים ך Qלים ~ך; nב;ת ס~יר ;:זזpן~רית

ג~זקית.

::זק . tJה~

הוא  w;nב זק::ז~~ש ; n 97Wל~ית ~~גי~ Wסה
תוי  fל מזמז ר~ריר ל~ב,
~pז~  iל ~ ר א; ~~ים ~ :o/רה ע;ת
;:נלךלה.

ל~ידרי~~ים ~ין דרי Qת .ר~ל ~~הים זקל;

w

w

w

הוא מ;:כ~יס ~ת ;ן-ז~~ ,ך  P.ה;כ~הw

~גב

~~יש ~; nת

שירה•

ל·א ~~גי זק;ךם ז,נ::זףים  f Qגת-ןנ,ון

~לא ~~גי זק;ךם
ז,נל;:.כל~ים ך
נורים .ז,נל;:.כל~ים ? א~.י ~;rרנ;גן ~ח.ן~ה זקלי
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ק;:כ
~;וז;א
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ץק י ן ה
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.ת;ך~~נ,ז א;

~זד~נ;ת.

::ז~יןה ;:זז;לה זקלי ה; .ר~ת
א;ת; .הוא מ~~יז דריכות ג::זןלו zה(
ךנ;,חן לי ~לולה ק )~ tה ל~צר
~ת ;:זזקהוקים.

א;,נל : ifiJה סר~י~ית זקל; היא ~י~ז::ל ~ל א;סה ס~ת
ד·~ר ~~יד ~ i27ל rךךןה ~ת זקיןיו

א;,נל שום ן;נר סגרן
ל~ז-ר;ת.
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.ביקורת מפרים

•מםה

-

·ו
" אח הימים הטובים,

הימים שידעתי לעוף ! ,,

 " -למה את לא יכולה

לעוף עכשיו ,אמא "?

-

פיטר  ,פן במלכודת

" מפני שאני גדולה

חמורה  .כשאנשים גדלים
הם שוכחים איך עושים
את זה ".

ג ' .מ .

:נרי :

פיטר פן

~תרגום :א בירמה גולן( .

 -ריר גרוס מן לא נהג כחיפזון' ואילץ

אותנו להמתין לו כסבלנות חמש

ספר הדקדוק

הפנימי ;
החדשה

הספרייה

-

הקיבוץ המאוחד

/

ספרי סימן

קריאה ; ; 1991
 321עמ'.

בערן  .תהיה הסיכה הא מיתית ל"עיכוכ"
אשר תהיה ,דבר אחד ניתן לומר כביטחון :

שבה מפרסמים סופרים רומן פעם כשנתיים

מיותרת

את

המגדישה

הסאה .

של

נער

משכרכת

ירושלמי

בית-הכרם,

תוך שהוא מיטיב לחשוף הן את עולמו
הפנימי השסוע ,ההולך ומתפורר' את שלכי

הרומנים

השירותים של עדנה השכנה .המינרטארררס,

ההידרדרות

שניתן "לייצר" ביד זריזה ובעט קל  .איזו
מלאכת-מחשבת ! ככל שמעמיקים לחדור
אל תוך העולם הכרוי שהקים לנר גררסמן

חצי שרר חצי אדם ,יצור מיתי נהדר ויחיד

את המרחב החברתי שכתרנו צמח

במינו ,אך גם עיוות אומלל של הטבע,

המשפחה ,החברים ,השכנים
מתואר כמוחשיות רכה ,מתוך תשומת-לכ
לקורי האפירן הייחודיים של כל דמות
ולאווירת שנות ה  60-ואביזריה.
כפרפראזה על שם הרומן ניתן לומר,
שהדברים מתוארים מתוך הקפדה על
הדקדוק הפנימי שלהם רעל הצופן המיוחד -

ספר

הדקדוק הפנימי

איכר מסוג

באיזמל דק ובדקדקנות מדהימה.
כתיבתו של גררסמן מלוטשת עד כרק,
מודעת עד תרם להיותה מעשה אמנות רמת-
מסרת כל-כולה לכללי המשחק המסורתיים
של אמנות הסיפור  .זוהי נתיכה המפנה
עורף לצעקה האחרונה כעולם הארפנה
הספרותי שלנר  :לפואטיקה ה"רזה" ,דלת
האמצעים ,הגולמית משהר .אדרבה :הפרא-

טיקה של גררסמן עשירה ,שופעת ,כמעט

ערלה על גדותיה .רשת צפופה של קשרים
ספרותיים ואמצעים אמנותיים מסוגים ,-ש

מרטיבים,

מטאפרררת,

סמלים,

אלרזירת,

רמזים מקדימים ,פערים ותחבולות .אין
מקרירת בטקסט הגררסמני' ושלא כמר

בחיים ,לכל פרט מחובר כעין חרט סמוי,
הקושר אותר למשבצת המיועדת לו כתרך
בפני המבנה

קידה.

אכן'

הארכיטקטוני הזה

אני קדה

הספר מעורר השתאות כמ-,

רכבות האמנותית שלו .זאת רעוד ,לקורא

מזומנת בתהליך הקריאה הנאה אינטלק-
טראלית ניכרת ,שכן הוא מחריב להתמודד
עם

טקסט

מערכה,

התובע

ממכר

ללא

הרף חשיבה מאומצת ,תשומת לב מירכית

לפרטים ,איסופם וגילוי קשרים מסועפים
ביניהם .בקיצור ,מלאכת פיענרח
פוסקת ,חגיגה רבתי לפרשנים ולסטודנטים
לספרות )רמה חבל שהעורך ,מנחם פרי,

כלתי

כמאמר הפרשנות הדחוס שעל גב הספר'

"מקלקל" להם קצת ,וגוזל מן הקוראים את
חדורת הגילוי(.
הגודש

האמנותי

נקשר

המדהים

של

הטקסט

כחוטים

מסועפים

רכי

עניין

הן

לדמותו ה"מסררסת" של האב והן לדמותו
הטראגית של הגיבור אחרון  .אך לשם
מה צריך היה להמשיך ולסלסל את הסמל
ולגלגלו גם למישור הפוליטי ?
רעם זאת ,גררסמן הוא סרפד כעל כוח
גדול' היודע את הרז' וכרגישותו הוא
מצליח להתעלות מעל למעשה הלהטים
מרירת

הן

ללא

ספק

דמויות

כשר-ודם,

אכל הן מתנהגות ומדבררת כאילו מתוך

הנה דוגמה קטנה ,אחת מרכות ,רכות

מדי :

לקראת סוף הרומן מגלה גדעון לאחרון
חכרו כי הסיסמה שתיתן את הארת לתזוזת
הכוחות כמלחמה )מלחמת ששת הימים(

היוצרים צרפן שאין שני לו  :השולחן
הקריפאלע ,הפראנצוסקי' הטכררט האדום
המכונה

פארוק,

הפוריץ'

המכונה

החרסין'

מרישה

הארון
גרובים'

הקטן
ריכטיג

השטיח ,החרושצ'וכ הנכד וכר'.

"כמו

שמראים סדין אדום לשרד ,ותאמין לי,
שהם גם יגמרו אצלנו כמו השרד כזירה"
)עמ'  (. 317השרד ,וההקבלה שגדעון עררך

לנייח חסרת הרגישות ומשוללת הדימירן'
שכל סטייה מן השגרה רכל חריגה מן

"סדין

אדום".

והוא

מוסיף :

הספרותי' המחושב עד אחרון

פרטיו .

ספר

הדקדוק הפנימי הוא מעל לכל יצירה
כנה וחמה ,המקרינה אמת אנושית ,וגורל
חייו של הגיבור מצליח לגעת כנר .כסוף
הרומן הוא נותר אומנם כרדד' כמי שהוגלה
לארץ גדרה קפואה ואפלה ,זר לעולם,
זר אפילו לעצמו ,אכל הוא איכר זר
לנו  .אהוון יוצא להתמודדות אחרונה
לחיים ולמוות ,מלחמת אחרון בא הדרן'
כי השחרור המוחלט יושג רק כמעשה
התאבדות .זהר סירם אלגי ,והקינה הנישאת
כאוויר מרטיטה את הלב .נוצרת קרבה :

המתכננת של האמן-האדריכל ניכרת על כל

צעד ושעל' מזמינה את הקורא להשתתף
כמשחק המרתק ולחדור אל מכרן המלים
הקסום ,שעכורת נמלים הושקעה ככל אחד
מפיתוליו.

ב

נהוג היה לומר ,כמעט דרך זקגרה ,שהן

ההקפדה הרכה על עיצוב אמין ומפורט
של פרטי הריאליה תרדמת תרומה לא
מבוטלת להצלחתו של הרומן  .אכן אפשר

אידאות מהלכות .כרומן של גרוסמן הד-

תוך

הקצנת

אפיוניו

הסטריארטיפיים.

עם

זאת ,חפצי הכית מכונים כשמרת פרטיים,

כבית זה מושלת כיד רמה הינדה ,האם הפ-,

כחשאי סבתא לילי כירושה לנכדה.

על הדמויות כרומנים של ספרות ההשכלה

כרמז"

)עמ'

(, 12

שרנה

מארד

משפת

ספרותית ,שכל מעשה ,הרהור או אמירה
שלהן תורמים ערד נרכך לסמל כלשהו אר
למטאפררה .ה"קליק" הנשמע כל אימת
שפרט של טקסט "מתיישב" היטב כמקומר
שכתרך הפאזל הענק צררם מעט את האוזן .

סמרי קושר כיניהם ,נאותר חרט שהעכירה

הוא

המצוין

הזה .

הדברים

עשויים

להם .אפילו לכתים שפה משלהם ,כל דירה
רשפת הסימנים האופיינית רק לה .לדירתה
של עדנה השכנה "שפה נזירית ,שמסתפקת

כיתר של אהוון הוא מה שנהרג לכנרת
"בית פולני" ,הזוכה לעיצוב גרוטסקי,

מודעות להיותן

דמויות כרויות

כעיניי גם ~יי החלש של הרומן
מדי'

העצמי'

כיצירה

מפת נפשו של אחרון 'הדקדוק הפנימי שלו,
מועברים לקורא כשדר מפוענח .כאילו חוט

וידו

הנפשית

וההרס

והן

הגיבור :
 -הכל

הסימנים של דירת משפחת קליינפלד .

היא

המארג האסתטי.

גויון 140

איתרת ברור לקורא ,והפעם שלא לצורך'

נושא שהספרות העברית הרבתה לטפל
כר  .גרוס מן מגולל שלוש שנים כחייו

הצפויה

שוב מופנית תשומת הלב לאחד הסמלים
העיקריים כרומן  :תמונתו של פיק אסר
המינוטאורוס הגווע בזירה ,התלויה כחדר

נים נלחמים על תשומת לכר של הקורא :

20

הערכים

הם

שנים ,מאז הופעת הרומן הקודם שלו
עיין ערך ' :אהבה'  .זמן רב למדי כמציאות,

ומסוגנן להפליא ,עשיר בקישוטים ,שגולפו
וריד

תבוסת

כמלחמה

את ספר הדקדוק הפנימי

ריאליסטי-פסיכרלרגי על נושא ההתבגרות,

התחכמות

הפעם ,הולן ומתגלה לעינינו מבנה מפואר

גררסמן :

כדבריו כין מרתו של השור כזירה לכין

לקרוא

כרומן

הטקסים הקטנים הבונים את חיי היום-יום

מהררים עכורה איום ומפיחים כה רוח קרב.

על אף קומתה הקטנה ,זר "אישה גדולה"
ושתלטנית ,בעלת מימדים כמעט מיתיים,
שעושה מאנשים "עיפרון מה ש·~ים מאחורי
ארזן" ,כדברי הסבתא )עמ'  (, 8 lושככוחה
לצרות ,ככיכול' אפילו על הלכנה ולהקטין
את מימדיה.

מולה האב מ;שה ,גדל גוף ,עילג לשון,
איש פשוט ,גשמי ,הבז ל"טיליגגאטים"
רל"טיליגגאטיות" .איש משפחה מאולף
היטב ,המושך כערל' רעם זאת מתגלה

לעתים כפרחח מגודל' שמתחת למשמני
גרפו לא ככה עדיין ניצוץ עכרו הרומנטי'
הפראי.

סבתא לילי הסנילית היא כעין כת-כריתו
של אחרון כמלחמתו נגד האם ונגד "נכחדת
שאר העולם" ,רכינה לכין נכדה נמתחים
קווי אנאלוגיה רכי עניין  .סבתא שאיננה ככל
הסבתות ,אינה יודעת לכשל ואינה יודעת

לפנק .זוהי למעשה נערה ,ואפילו תינוקת,
כגוף של זקנה ,נפש של צוענייה ,שזכר
נעוריה ההוללים ,יופיה ,עצמאותה ,המרד

שלה בהרריה ,במוסכמות החברה ובמוסד
הזעיר-בורגני משמשים כאנטי-תזה חריפה

לאורח החיים החד-גוני ,חסד המעוף וחסד
הלחלוחית של משפחת קליינפלד.
וישנה גם ירכיי האחרת הנבונה והנאמנה,

במושג פיגולים "טרף" כמר "הזה של
המלח"( ,הוא משתדל לשמור נאמנות
להרריו ,לא לכגרד ,להצדיק ,למשל ,את

שהתבגרותה המינית וגרפה המשמין והולך

ממחישים לאחרון את קללת התורשה
המועבדת מהרדים לילדיהם דדך הצופן

הידרדרותו הנפשית של אחרון במהלך
שלרש שנים כדרכה בבדידות חברתית
הולכת וגוברת .זו מגיעה לשיאה בתקופת
ההמתנה ערב מלחמת ששת הימים ,תקופה
שבה כל העם מתלכד ומתגבש ,ודק אחרון ,

הגנטי.

היא

תמדוד

בהרדים

ותעזוב

הבית ,אך לא תרכל להיות רקדנית בלט
כחפצה ,כי מן הגופניות שירשה מאביה לא
תיחלץ לעולם.
בתרך המשפחה הזאת צומח ילדי שעובד
בגיל ההתבגרות משבד קשה .שידודי המ-
צוקה שלו אינם נקלטים על-ידי הסביבה,
והוא הולך ומאבד את הקשר עם המציאות.
אחרון גדל במציאות ,המגלה עיוורון וחוסר
רגישות מוחלטים למצבר  .ה~ם המקפידה
לא להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה,
מסתירה את הבעיה מעיני הבדיות בכל מיני
תחבולות .כשם שנהגה בחמרתה כך היא
נוהגת בבנה ראינה מהססת להקריב אותר
על מזבח כברד המשפחה ולשקד אפילו
באוזני הרופא ביחס לגילו הא מיתי.
יצר ההתאבדות של אחרון בא לידי ביטוי
כבסירנות חוזרים ונשנים לפגוע בעצמו,
לחבל בגרפו ,להמר על חייו כבמשחק
"רולטה רוסית" ,כי "מעולם לא ידע פחד
גופני" )עמ'  (. 74הוא שובר לעצמו יד,
עוקד לעצמו שן ,מנסה לחנוק את עצמו
בכרית,

בוורידי

בחסימת

משתעשע

ידיר י

פוצע

את

זרימת

אצבעותיו

הדם

בסכין

מטבח ,דוקר את גרפו ,מלקה את בשדר,
לוחץ את גולות עיניו ,ולבסוף כולא את

הוא

החברתי

דרמטי,

שכן

אחרון

אינו

ילד-אמן מן הסוג הרווח בספרות  :מתבודדי
מדחף וחולמני  .גרוס מן מבליט אומנם את
כישוריו

הרוחניים

ורגישותו י

את

אהבתו

לנגינה בגיטרה ,אהבה שדוכאה בידי הרדיו,
את הופעות ה ודיני שלוי המעידות אף הן
על נטייה אמנותית ; אבל בסך-הכל המחבר
לא ניסה לעצב את גיבורו מלכתחילה כילד
תמה רני ומוזר ,אלא דווקא כילד חברותי,
בעל נשמה יתדה ,שניצב במרכזה של
חבורת הילדים ומנהיג ארתה ,ילד בעל
המצאות ,היודע לספר בדיחות ומצטיין
בחיקויים.

להיות אמן פירושו להיות יוצא-דופן ,מי
שאינו צועד בתלם שבר מהלכים כולם.
·בעיני הרדיו של אחרון אמן כמוהר כבעל-
מרם,

תחושה

חריפה,

מעין

שיא

התפוצצות

דחוקה

מתונה

מארד

ומאירת-

פנים ,כבטרם בקיעתה של שמש ,ומתחת
לאגרופיו הקמוצים התעגל חיוכו המשתאה,
סרט קולנוע בתרך העיניים שלו' רעל-אף
הכאב ,רעל-אף הדמעות שהחלו מערפלות
את המראה וזולגות לאודך זרועותיו ,לא
חדל ,וחשב איך זה אף פעם ,בכל הניסויים

שלו ,לא ניסה לקבל מן הגרף שלו רגע כמר
זה ,מתנה" )עמ' (. 322-323
ההסבר הפסיכולוגי העיקרי למצבר של
אחרון נערץ בבית ,בפער הבלתי ניתן
לגישור בין עולמו הפנימי לבין העולם
המצמית של הרדיו  .בייחוד מוטלת האשמה
על אמר ,אישה מסרסת ,היכולה לתפוס
מקרם של כברד כשרדת האמהות היהודיות
המפלצתיות ,המוכרות לנר למשל מן הדומן
היהודי-אמריקאי  .אחרון  ,הזקוק לדמות
אם ,המתרפק על אביר ,אינו יוצא במדד
גדול ומשחדר בהרריו .תלותו בהרריו מק-
בילה לדבקותה העיקשת של סבתא לילי
במשפחה .רגשות הדיכוי והשנאה מופנים

פנימה ,אל עצמו  .הוא נותר חצרי  :לצד
בסירנותיו להפגין את שונותו ועצמאותו
)הצמחונות שלו ,למשל ,אר ההקפדה לדבר
עברית יפה ולא לטמא את שפתיר הטהורות

המדינה ערב מלחמת ששת הימים ,אלא
גם שימוש בלשון קונוטטיבית ורמיזות
למיתוסים ,אגדות-עם וסיפורי ילדים,- ,ה
ודיים בחומדים פנטסטיים .לכך ניתן לצדף
גם את התיאורים הגרוטסקיים-היפרבוליים,
המערערים את האמינות הדיאליסטית של
הדומן )כגון בפרקים העוסקים בהדס קיררת

ביתה של עדנה בלום(.
המשמעויות המטאפיסיות עולות דדך חב-
עיה

כבשה

שחרדה,

המביישת

את

מש-

פחתה .הם ממחישים ,על דדך ההקצנה,
את נטייתה של החברה להתלכד נגד
יוצאי-הדופן שבקרבה ולגמד אותם .אחרון
מפנים את יחסם של הוריו וחבריו כלפיר,

פיצוי לנפש -
שגרר ,הפקת הנאה מתוך התאכזרות לגרף ;
ארוטי,

מםה

•

כמצורע מחוץ למחנה .השינוי במעמדו

עצמו כמקדר נטוש" .הענשת" הגרף מהורה

שבר

ביקורת מפרים

•

שכבד אינו מבין את שפת המצי:אות ,נותר

והתחושה

מיטשטש הגבול שבין עונג לכאב " :איזו
מהרת גדולה ,זוהרת ,התבהרה רעלתה ,כמר

~1
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עם תחושות אשמה ,עם ההדגשה המעיקה

מזוכיזם ,במינוח מדעי

1

יחסה המשפיל של האם אל הסבתא ,ש"דק
בזכות אמא היה אפשר בכלל לסבול ארתה"
)עמ'

את

ן:ג

שהוא

מיוחד

ונבחר

מתנגשת

שהוא בלתי רצוי ,בלתי אהוב ,ילד-מפלצת,
המאיים על אושרם של האנשים הנודמלים.
הדגשה זר הולכת ומחריפה ,ומגיעה לשיאה
בסוף הדומן  ,כאשד נדמה לו שהוא מאבד
את חברו גדעון ,וכאשד במקביל מתרבים
הסימנים שאמר בהדירן ועומדת להביא
לעולם ילד חדש ,אשד יתפוס את מקומו.

נפשו הרצוצה של אחרון )אם להשתמש
בכותרת סיפורו של ש' בן-ציון( ,כמר נפשר

של הושל בסיפור פשוט של עגנון י קורסת,
והוא מתגלגל אל תהום השיגעון  .כי דק כך
ניתן להגדיר את דחפיו התנאטיים להלך
על קו הקץ.
ג

אפשר ,כאמוד ,לקרוא את ספר הדק-
דוק הפנימי כדומן דיאליסטי-פסיכולוגי
ולהתעלם מן היסודות הפנטסטיים הן-
רועים בו .כך ,.,למשל ,לגדילתו המ-

עוכבת של אהוון ולמצבה של
המתה-חיה ניתן למצוא בטקסט
רפואיים ,ביולוגיים וגנטיים .אולם
הדיאליסטית-פסיכרלרגית דחוקה
את היצירה .יש להבין אותה

הסבתא
הסברים
הקריאה
מלמצות
בראש-

וראשונה כיצירה החותרת אל משמעריות
מטאפיסיות  .הטקסט מכיל יותר מדי סימנים
המעידים על כך :לא דק יסודות סימבוליים,
לא דק אנאלרגירת פוליטיות למצבה של

הגופנית-התפתחותית

הגיבור :

הפוקדת

את

עיכוב הגדילה ,המבטאת מצוקה

קיומית מהותית הרבה

את עצמו

בסוף

יותר.

הדומן

אחרון מגדיד

כישיש

בן

ארבע-

עשרה וחצי )ובהקשר זה ניתן להצביע על
הדימירן
עיין

בינו

ובין

ערך ' :אהבה' ,

התינוק
וזו

קאזיק

כמובן

דק

בדומן

אחת

מנקודות ההשקה בין שתי היצירות( ,שכן

במקביל לעיכוב הגדילה מתפתח בר פיכחון
נורא לגבי עליבות הקיום האנושי ,עד
לארנון יצר החיים .תום תקופת הילדות
מקפיץ אותו ,כביכול ,בבת-אחת לסוף
חייו ,תוך דילוג על הנעורים והבגרות ; ואם
בתחילת הרומן מופיע אהוון כילד תם,
המנסה לשווא להבין את "שפת הסימנים"
של המבוגרים ושל המתבגרים בני גילו,
ש"משתדלים אתר כמו עם איזה דוד מבוגד
או תייר שלא מבין את השפה" )עמ' (, 67
הדי בסוף הדומן הוא מתגלה כקוהלת ,חכם
מכולם ,מפוכח מכולם .הוא מרחם על קוצר
השגתם ו~וודונם של חבריו י שאינם דואים
כמוהו כיצד זורמים החיים במהירות ובקו

ישר אל המוות ,שהוא ,ודק הוא ,הדבר

הנכון י הוודאי י וכולו שלנו  .ההתבגרות היא
אפוא תחילתו של תהליך גסיסה ממושך
שאין ממנו הצלה " :מי שקיבל על עצמו
את החוקה המסתורית הזאת של הגשמיות,
את תקנון הבשרי כבד עלה על דדך העבדות
והשיממון והחדגוניות ,צעד אחד צע,ד בלי
עקיפות ובלי קיצורים ,עד לסופה .שהוא
המרות" )עמ' (. 283
מול המוות נמשלים החיים ל~דס ניחומים

או למתנה זולה ,שממהרים להשתמש בה
בחוסר דעת ומעבידים אותה הלאה כמכתב
חתום .כי החיים הם פיקדון ,שלעולם לא

יישאר בידינו .אחרון ,ש:רדבה להשתתף
במבצעי פרסים לא עלה בגודל אף פעם.
דק פעם אחת זכה במטבע פסולה ,שהוטלה
הימה מתוך סידה על-ידי אדם מזדקן בעל
פני שלד  .הוא צלל ,דלה את המטבע
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והניחה מתחת ללשונו )כמנהג הקבורה
בעולם הירדני-רומי( .בכך כאילו כרת חרזה

ווי~

5

ן~
~

.ביקורת מפרים

.ממה

האימהי וכלאה אותו בביתה הממית .בידיה
הוא שבוי כשמשון ביד דלילה ומאבד את
גבריותו ואת יופיו )גררסמן אף רומז לכש-
דובותיה של הינדה כספרית זריזה ומיומנת,
הגוזזת את תלתליו של מרשה ,את הצ;פ

של אמו ואת שערן של חמישים בחורות

המטבע לתוך קופסתו החלודה של מדרדרך'

בקיבוץ קריית-ענבים .היא אחראית ,ככל

העירור.

בכך

כמר

חוזרת

המטבע

~

הנראה ,גם לכריתת עץ התאנה(.

l

לבעליה ,שכן תיאורו של מדרדרך דרמה
לתיאורו של האיש בסירה .המעגל נסגר.
תפיסתו המפוכחת של אהוון את משמערת
הקיום ,ארתה יכולת שאינה לפי גילו לראות
את ההתבגרות כתחילת הסוף' מאמללת
אותר ,אך גם ממלאת אותר תחושת ערך
עצמי .ניצרר חברתי אהוון מבקש להיות
כמר נדלם  :הוא זקוק לחברים ומחפש
הצלה בהתאהבות ביעלי .שונותו מצטיירת
כעיניו כמרם ונעירות של הטבע )והרומן
מלא בעיוותי טבע מסוגים שדנים ,כמר דרדר

ומנות שנפלה לידיד להשתחרר מקדריה
ולשוב לתחייה .היד המושטת להצילו מן
השבי והקיפאון' כמו ידה של הנערה
המושטת למינוטארררס הגורע בתחריטו
של פיקאסו ,היא ידה של עדנה .להריסת
כותלי ביתה ,משימה שמושה נרתם לה
בהתלהבות ,יש משמערת סימבולית ברורה.
קירות הבית ,שכבלים ,צינורות וברזלים

וכאילו בפעם הראשונה ,להמציא,

אדם,

ולחדש .כי החדש הוא טהור ופרטי.

והריסתם כמרה כחציבה שנועדה לחשוף

ליפשיץ' הלבקן בעל הראש הגדול' אל פרנס

יהלום יקר המסתתר בהם )כמו החרוז

זו מבקש אהוון לברוא שפה ,הוא
כעין דקדוק חדש ללשון העברית

הגמד ,לאה'לה ,קרובת המשפחה ,השוהה
כמוסד מאז שנולדה ,כביומין הצולע ,מרך-

המסתתר במעי דג הקרפיון( ,יהלום שהוא

ק;נטיכיוס(,

מטאפורה לנשמה רבת היופי' המסתתרת
מתחת למשמני הבשר .
מושה המכה בקיר מדומה לאליל יווני בעל
ראש פוסידוני' ואולי אף למשה המכה
בסלע ומוציא ממנו מים ,שכן הרס הקיר
כמוהו כהתגרות בשמים ,המביאה לפתיחת
ארובותיהם ולירידת גשם .פריצת הקיר
נקשרת גם לעולם האגדה  :האב הוא נאותר

ומהופכת להתנהגות הנורמטיבית .כך  Iבין
השאר ,ניתן להסביר את התנהגותו החריגה
בטקס ההתקבלות לצופים .זהר מרד באנשי
השורה ,מרד שהעניק לו תחושה של
חירות ,אך גם של נידחות ,תחושה של

דרך העיוור ,עגל בעל שני ראשים ,וכמרבן
המינרטארררס
מצד

שני,

-

אהוון

יצור הכלאיים(.
רואה

את עצמו כנבחר,

שאינו נזקק לעולם החיצוני' אדם שאין לד
תחליף' השומר בקנאות על חירותו ראינו
מוכן להיכנע אפילו לתהליכים הביולוגיים.
על תחושת הנבחרות שלד מעידים הרהוריו
על גיבורי מיתוסים ואגדות .הוא רואה
את עצמו כבן-מלך מכרשף' כבן אצילים
שהוחלף בילדותו בכפיל )נרמזות יצירות
ספרותיות על כפילים ,כגרן בן-המלך והעני
והשבוי מזברה( ,כבן דמותו של יוסף שנמכר
על-ידי אחיד רעלה לגדולה במצרים ,אר
כחלילן מהמלין' שמוליך אחריד בנגינתו
את הילדים.
בין הדמויות מעולם המיתוס והספרות
המתקשרות לדמותו של אהוון יש חשיבות
מיוחדת לדמותו של פיטר פן' המרומז
בשמה של הרפסודה "קפיטן הרק" ,שטבעה
בשיבולת מים בחרף תל-אביב .אהוון'
כמר פיטר פן' הוא ילד המסרב להתבגר.
הגדילה המעוכבת שלד היא ליקוי במישור
הריאליסטי n -ברתי ,אך בה בעת היא ביטוי
לנבחרות שלו במישור המטאפיסי ,שכן
אהוון בוחר להישאר ילד .הוא מבקש
לכפות על המציאות וחרקיה המשעבדים
את עולמו הפנימי' שבר רק הוא המרשל
והמחוקק  .פיטר פן מגשים שאיפה זר .הוא

הינדה ניצחה .מושה אינו מנצל את ההן-

שזורים

נסיך

בהם,

כמוהם

את

המבקיע

היפהפיה

הנרדמת.

כגופו

החומה
עדנה

של

השומרת על
אכן

מצטיירת

בעיניו של אהוון כנסיכה הנמה מעולם
האגדה,
בתרדמה,

וביתה

הוא

עד

שיבוא

"בית

מכושף

אביר

ויבקע

שבוי
את

הדומיה" )עמ' (. 12
אולם בניגוד לסוף הטוב שבאגדת-העם,
הנסיך מושה אינו נסיך אמיתי והוא

אינו

גואל את הנסיכה .יתר על כן ,ה"כסיך"
עצמו אינו נגאל מקללת המכשפה ,והוא שב
להיות איש משפחה שמן ודוחה ,המדשדש
בביתו בכפכפי פלסטיק שחורים .הינדה,
המכשפה המפטמת ,כמו המכשפה מאגדת

הנזל וגרטל וכמו גורגונה מיתית ,גוברת
על היפהפיה הכמה ,וזו ,שהתעוררה וקמה
לתחייה בדרך כה דרמאטית ,נותרת חשופה

ומעורטלת כעולם עוין' אישיותה נהרסת,
היא מאבדת את חיוניותה ,וגופה וכשמתה

הופכים לאבן .
לפני האירוע הקטסטרופלי כמשך אהוון
לעדנה ולביתה כבחבלי קסם ,משום שהללו

מצליח לממש את חירותו' משרם שהוא
דמות בדדיה ,הפועלת בעולם של אגדה,

אגדת ילדים משוללת גופניות ומשוללת

עולם שבר ניתן לעופף לעולמי עד ולנצח

מיניות .בהשוואה לביתה של עדנה ,ביתו

הקרינו טוהר

ורוחניות צרופה,

תום

של

,,

·· ., ,

!
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את מרדנותו של אהוון  Iהסולד מטקסיות,
מהמוניות

ומהשתייכות

עדרית.

ההכרה

באליטיזם שלו מתבטאת בחיי היום-יום
בדחף לעשרת דברים בצורה שונה ,פרטית,

והוא

מתנהג

לברוא
מסיבה
ממציא
)פ.רןכט

בצררה

שוכה

מצורע שהחברה הקיאה אותו מקרבה.

ר

תחושה של חירות ניתן לקנות באמצעות
האמנות ,המקבילה למעשה הבריאה .האמן'
כילד' מתבונן בעולם בעיניים פנימיות ,שהן
עיני הנפש' ובידיו הכוח ללוש את ה מצי-
אות על-פי עולמו הפנימי .הרפרודוקציות
התלויות בדירתה של עדנה עשויות להדגים
את העיקרון הזה  :הטירה היצוקה על גוש
אבן וצונחת אתו לים בציורו של מגריט'
והגופים מעוותי הצורה עם הפר שביניהם,

"שעיניו אינן נמצאות במקום הנכון" )עמ'

 ( 1o-11בגרניקה של פיק אסר .
אלא שגם האמן זקוק לקשר בריא עם העולם
החיצון' להתייחסות ציבורית ולקהל' -ה,
הסתגרות בעולמו הפנימי' תוך איבוד
הקשר עם המציאות ,עלולה לדרדר אותו
להרס עצמי ולשיגעון )מקרה ואן-גון(.
אהוון הולך ומסתגר' כש:נונותיו ונטייתו
לאמנות )הנגינה בגיטרה( אינם זוכים
לטיפוח ולעידוד' ואפילו הופעות ה ודיני
שלו שוב איכן מרשימות את חבריו .הוא
חש נבגד  .ההופעה האחרונה שלו' והנועזת
מכולן' שבה ינסה להיחלץ מן המקרר
הנטוש' תתקיים אפוא ללא קהל  .הפיכאלה

שלו הוא דיאלוג פנימי ,שאיש אינו קולט

את המרדת .אהוון הוא דמות טראגית ,משרם

של אהוון הוא בית גשמי מאוד' שהבל

שהוא כפוף בעל כורחו לחרקי המציאות.

סובב בו סביב ענייני הגוף .עניינים אלה,

אותו והוא לא נועד לאיש .גרוסמן מכשיר

זר לוכדת אותר כבמלכודת ראינה מניחה לד

כגון האכילה ,המין' טקסי הניקיון וה-
שינויים הביולוגיים העוברים עלינו' כולם
חלק ממהותו של האדם באשר הוא אדם.
הם נכפים עליו כמו חוקי התורשה ,ובכך

את הקרקע להופעת רפאים זו בשורה של
רמזים על משחקים "בכדמה לי" .אלה

מורד פרומתיאי ההולך במרדד עד הסוף'
מרד שהכישלון הוא תוצאה אימננטית שלו.
בניגוד לאביו' אהוון אינו מוותר  .האב
הענק ,בעל העבר הסוער והראש עטור

הם משעבדים את נפשו המכונפת ,שואפת

לפרוש כנפיים .אף על פי כן אהוון מבקש
לעצמו בעקשנות את הבלתי אפשרי  :חירות

טרטאלית .במונחים אקזיסטנציאליים הוא

גליון 140

בחיקה

עם השטן אר עם מלאך המרדת  :מכר
את נשמתו' היקרה כאבן-חן )הילדות(,
תמררת מתנת הגרף' צעצוע זול המתקלקל
כמהירות .אהוון מוותר לבסוף על המתנה,
וכמחררה סימבולית ,שמשמערתה המעשית
היא ויתור על החיים ,הוא שומט את
הקבצן

22

"אשת

העכביש",

שפיתתה

\

l~ d

התלתלים ,נפל לבסוף ברשתה של הינדה,
אותו

\

שאר העולם ,ולבסוף  :הריצה שלו לפני

החירות ,ומגמדים אותו.

ועוד  :הביטויים הגופניים משותפים

זרועים מתחילת הרומן' כגון משחקר של
אהוון עם הכלב הבלתי נראה "גומי",
משחק הכדורגל שלו עם ;,לה כגד נבחרת

לנדלנו .

אין בהם כל ייחרד .די בכך כדי לעורר

ביתה של יעלי בין חבלי הכביסה הגדושים
בגדים וסדינים

כבתוך יער רפאים,

ריצה

המקבילה לפריצת חומת הילדים בטקס
הקבלה לצופים כחמש שכים קררם לכן .

ולרגע אפשר היה לראות איך היא תיראה

"יצאה מהתנור כפרחה ובצקית ,מפוטמת,

ניצוץ אמנותי ,כך מסתבר ,מסתתר בתוך

פעם" )עמ' (. 287

לבו של כל אדם .סבתא לילי הילדותית

אחרון' כעקשנותו הילדותית ,אינו מוכן

מבטאת את האש העצורה בדמה בעבודות

לקבל את הזיקה הזאת שכין הנשגב
לכמוך ואת התהליך הכלתי הפיך' הבוגדני'
של אדכדך הטוהר והחירות הפנימית של
הילד .זו עקשנות סיזיפית ,שכשלרכה הנורא
כרמז ,למשל ,כפרשת החתולה מוצי-חיים,

האופרות ,ואצל בעלה מושה ,שבביתם

שאחרון כיסה לגדל ,לשווא ,כצמחונית.

מעלים הספרים אבק בבויךעם או משמשים

לא די שככשל בכך' והחתולה הבוגדנית

רקמה עזות-צבע ,וירכי איכה מוותרת וממ-

שיכה לרקוד בשיעורי בלט חרף בגידתו של
הגוף המשמין והולך .ניצוץ קטן מסתתר,

למרבה הפלא ,אפילו אצל הינדה ,חובבת

כמשענת להניח עליה ידיי'ם רופסות.

העדיפה כשר' אלא שכחתולה בוגרת ומ-

מושה קלייכפלד הוא אדם ארצי מאוד' יציר-
כפיה של אשתו .היא "עיצבה" את צורתו

יוחמת

היא

חוזרת

ונוגדת

במיט · ·כה

עם

אילפה אותו ,בייתה אותו ,הפכה אות;

חתול צהוב ,והשניים אף "דנים" אותו
על התערבותו הכלתי לגיטימית כחייהם
החתוליים ומובילים אותו ,כמו שמובילים
כדון' אל מגרש הגרוטאות ואל המקרר
הממתין לו שם )קטע זה ,אגב ,הוא אחת

קיר במועצת-הפועלים .אבל הניצוץ שעבר

הפנינים בספר(.

מלילי לבנה בתוקף חוקי התורשה עדיין
לא כבה .בתוך הגוף המגושם מסתתרת

ח

החיצונית המגושמת במאכליה המשמינים

מחיית טרף ל"פר המוחזר עם ערב לגדרו
)עמ' ,( 143ומאוק.ח ,הצר צורות בלחם ,לפ-

כשמה,

השואפת

חירות,

ומושה

המבוגר

וצר האופקים הוא לעתים גם ילד ופרחח

ואפילו אמן )כך' לפחות ,רואה אותו הבן(.
כבר בתחילת הרומן' דרך הטיפול בעץ
התאנה ,הוא זוכה לשחרור זמני מעיכה
הפקוחה של אשתו ,לתחושה של התעלות
הכפש ולניתוק קצר מן המציאות העלובה
של שיכון הפועלים .זריז וקל-משקל ככער
הוא מטפס על העץ ומרפא את פצעיו,
מטהר

אותו

במשך

שבעה

ימים,

ככהן

המקיים טקס מאגי קדום או כמי שעוסק

בתיקון העולם.
אך האב יודע גם להרוס .הרס קירות ביתה
של עדנה בלום מצטייר ברומן כהופעה
אמנותית מרהיבה ומלאת קסם לפכי קהל
צופים קטן' הכולל את בעלת הדירה ואת
בכי משפחת קלייכפלד " :ולכגד אנדרטת
שתיקתה של אמא ,ועיניה הגוועות מעונג
של עדנה ,הגיש שם אבא את כל שלל
סגנונותיו' כמו לוע קרקס הוא שפע מתוכו
סוסים ופילים ,לפידים כמרים לוליינים
ליצנים ,את הכישרון הטהור הוא הגעיש
למולם ,את הגוף כמכחול הגדול של הכפש,
אך בלי בושה הוא הפך וחשף לפכי קהלו
גם את טלאי המוקיון והז'וכגלר בגב רקמתו
ה וירטואוזית  :כי הכל היה הוא עצמו" )עמ'
(. 160
האמנות היא ביטוי של הכפש ,אבל בלי
היסוד הגופני אין לה קיום ,שכן הגוף
הוא כאמור המכחול של הכפש .אחרון
נוכח לדעת ,שהשד הגופני מצוי בכל וצץ
אפילו בתחומו של הטהור ביותר' מזהם
אותו ומשכה אותו עד לבלי הכר .יופי
וכיעור' עדינות וגסות ,כאצל ובהמי כרוכים
יחד' כמר השור והאדם וכמו הפרח והחרב

בציוריו של פיק אסר  .ההופעה הנהדרת של
האב מול הקיר מזכירה גם את התגוששות
הקאץ' האכזרית והמאוסה המוקרנת בטל-,
ויזיח הלבנונית ,קרקס איכר רק עולם צבעוני
ומלא-קסם המושך את לבם של ילדים ,אלא

גם "קרקס החתולות של אלפונס" על-גבי
הקלפים הפורנוגרפיים ,כורסאות העור
היפהפיות של עדנה משמיעות קול חריקה
נתעב ,ויעל העדינה ,המפוסלת כלחם,

סימנים לסככת המוות המרחפת מעל לראשו
של אחרון פזורים כיד רחבה לאורך הרומן .
המקרר הנטוש ,מלכודת המרות שלו,- ,מ
פיע ,כאקדח ;'כרבי ,ככר כעמוד
שכר

הוא

זרוק,

המערה

. 94

שכקרבת

העמק
מקרם,

מגרש הגרוטאות ,מסמלים את הירידה
לשאול .שכי מקרי הטביעה ,שכהם כמעט
קיפח אהוון את חייו ,מרמזים ,כין השאר,

אף הם ,הן על סככת המוות כחנק והן
על האפשרות להשתחרר כרגע האחרון מן
המלכודת.

למעשה' כל הרומן' מתחילתו' מכין אותנו
לקראת הסירם ,הפתוח לחיים ולמורת,

.

.

l

~,ף;\~\

שהוא

כן

מתוך

ייצא

ומזוודות

ומכוניות ,שהוא יישאר ,שהוא לעולם ועד"

)עמ' (. 110
החדירות לתוך מקומות סגורים ואפלים
והפריצות מהם החוצה מסמלים כעולם
המיתוס מצנים של מוות ולידה מחדש.
סיפורו של יוסף ,שהושלך אל הכור על-ידי
אחיו ואל הכלא על-ידי אדונו המצרי'
ויצא פעמיים בשלום ,מדגים יפה את
מותו ותחייתו של הגיבור המיתי .אחרון
עצמו

את

מתאר

חוויית

מארון

הפריצה

סגור כחוויה של לידה ,לידתו של תינוק
רצוי ואהוב " :להגיח פתאום ,לעמוד באור
הראשון' אהוב ורצוי כתינוק ,שומע כמו

לראשונה את השם שניתן לך" )עמ' (. 14 7
ומארון סגור לארון קבורה  :שכי ארוכות
הקבורה הנזכרים כרומן מצניעים על שכי
הסיומים

האפשריים :

חיים והצלה או מוות

כחנק .הנפח הארמני ,שעליו קרא אחרון
כידיעה כעיתון' כקבר בעודר כחיים ולא
הצליח להיחלץ בכוחות עצמו .מולו  :רכן

כאמצעות מטאפורות למצבים של כליאה
ופריצה

תלמידיו מירושלים הנצורה והקים מאוחר

מסוככים ,כמר שחרור מככלים ,מתיכות

סגורות רממיכלי מים ,עד שלכסוף הפכה
אחת המלכודות שהכין  ,לעצמו למלכודת
מוות .אמנותו היא סמל עתיר משמעות,
המבטא אולי יותר מכל אמנות את יסוד
האשליה הטבוע כה .באמצעותה  .מחדד
גרוסמן את ההבדל התהומי שכין עולם
האגדה רהדימירן' שכר מסרגל הקסם לגבור
על כל חרקי הטבע ,וכין העולם הריאלי,
שבר הקסם

הוא

אחיזת עיניים

ואשליה

אופטית לילדים .אחרון' המבקש לשחרר
את כשמתו מככלי הגרף? ,וצא למאבק
גבורה אנוד מראש ,כי מול חרקי הטבע

הוא ניצב כרדד עם כלי כשק עלובים וחסרי
תרעלת  :כלי הדריכי שלו .
הלהטוט הופך אפוא להתמודדות מטאפי-

סית ,ואגב כך נחשף במלואו קר האכאלרגיה
כין אחרון לה ודיני  .האחרון' שהאמין כהי-
שארות הכפש והבטיח את חזרתו מעולם

המתים ,מקביל לא הדרן' המבקש להתמודד
עם המרות ולנצחו " :רץ משם כעיוורון אל
חיק העמק החשוך' אל תוך בית הבליעה
הענק ,האפל ,צועק רמתלעלע כתרנו ,שהוא
ימשיך לתמיד ,שהוא כן ייכנס לכתים,

יותר את המרכז הרוחני ביבנה )העם איכר

אומכם את גרפו המדיני' אך זכה לתחייה
רוחנית לדורות(.
גם התנועה פנימה והחוצה מבעד
מרת,

חומת

אנכים

או

חומת

ל,- n

אנשים,

מקפלת כתוכה ,כנוסף לסמליות הארוטית,
גם סמליות מיתית של התעוררות ולידה
מחדש.

מרשה

הפורץ

את

כיתה

קיררת

של עדנה דרמה ,כאמור ,לנסיך מעולם
האגדה המבקיע את חומת

הארמון .

שכתה

של הנסיכה מסמלת מצב של מורת ,מרת

הילדות ,וההתעוררות ממכה כמרה כלידה
מחודשת והתעוררות הליבידו.
אך עדנה מתעוררת רק לרקע ומאבדת
במהירות את חיוניותה .כזה הוא גורלן
של דמויות נוספות  :תחייתה של סבתא
לילי לאחר הניתוח היא תחייה מדרמה,
והיא שבה למצב של מורת בחיים .מרשה,
שנולד מחדש עם סירם הארדיסיאה שלו,
לאחר שהצליח להשתחרר מן ה"מקרר",
מן הטייגה הקפואה ,ולא כפל במלכודת
אהבתה של האיכרה הגויה ככקתה הקטנה,
לא זכה לתחייה ממושכת וכלכד כסופו של
דבר בקררי העכביש שטוותה סכינו הינדה.

האפשרות להיוולד מחדש ,אמיתי ,טהור
ואהוב ,מעסיקה כאמור את אחרון ככל
שגרברת סלידתו מן הקיום הגופני .הנשמה
כמרה

כיצור

נוסף

השוכן

כתוכו

ומכקש

~

מםה

______ \
 _,_-.-ו;

ארגזים

l

ביקורת מפרים

\

יוחנן בן-זכאי' שהוכרח בארון מתים כידי

והתכנסות פנימה ושל שחרור
החוצה )חלק כיכר מהם ליקט ומכה העורך
על גב הספר( .כיניהן תופסת ברומן מקרם
מרכזי אמנותו של הקוסם המהולל ,-ה
דיני' שהעמיד לעצמו שררה של אתגרים

ו
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•

•

כמר אותר

לצאת .זהר מעין אח תארם,
עוכר כלתי מפותח כגופו של הילד' שעליו
קרא כספר "שלוש מאות מקרים מדהימים
שלא ייאמנו" .העצירות שהוא גורם לעצמו

וי~

5

ן~

כאחד משלכי המאבק נגופר' מנפחת את
בטנו ומכניסה אותו למין הריון מדומה.

~

•

ביקורת מפרים

חוויה

•מםה

•

סופו של ה"הריון" כחוריה משחררת ,ספק

ארוטית

ספק

חוויית

לידה,

תוך

עשיית צרכיו כמטבחה המבריק של אמו.
הטהור ורגע ההתעלות הנפשית

החלום

שירה

מתנפצים אל סלע המציאות הגופנית הגסה

רות עם "מלכוד  ", 22שלא ניתן להיחלץ
ממנו ,אך ניתן לחיות עמו כדרך של פשרה
כין הצרכים

הרוחניים והצרכים הגופניים.

אהוון אינו מוכן להיכנע לתכתיב הפשרה,
ורצונו העז לחיות כשהוא משוחרר מכל
חוקיות כובלת מכיאה כאופן פרדוקסלי
דווקא לניתוקו מן חיים .את שיגעון הניקיון
ירש מאמו' אך הוא לובש אצלו צורה

חדשה :

הוא עוסק כטיהור מלים ,כי המלים

המתגלגלות כפי כל מזדהמות ומתכערות .
הוא

והדוחה.

אוסף

לתוך

אותן

עולמו

הפנימי

ומעניק להן ככיכול מראה חדש .כמו
אלברט שווייצר כג'ונגל הוא מרפא אותן י
מטהר אותן כמו הכהן הגדול המטהר את
מתאר

גררסמן

כמצב חסר מוצא  .החיים הם כמין התמר-,

כרומן

את

המצב

האנושי

הנגע )ומכאן

שמו :

אהוון( ,וכך הן הופכות

למלים הפרטיות שלו .
המלים המטוהרות נולדות ככיכול מחדש.
האומנם ? האין המעשה דומה למעשיה של
האם ש"הכל היא כובשת ,כל ירק טרי
נמצא אצלה כסכנה" ? )עמ'  (. 215האם
"חונטת" את כל כני משפחתה ,כובשת
ירקות

כצנצנות

אוסף מלים כאסוף מטבעות וחונט אותן
לשימושו הפרטי .רק לעצמו.
ספר הדקדוק הפנימי הוא רומן על גיבור
כשר-ודם כעולם של מטה ,שאינו מצ-
ליח לחיות כגיבור כעולם של מעלה י כי
המציאות

חזקה

יו מאסקלה*
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* Hugh M,1.sekcl,1.
נגן ג'א (JAZZ) Tבעל שם בעולם הרחב ,בין הגדולים ,שחור ,מדרום אפריקה .חי שנים
רבות בארה"ב ,בגלות .חזר ליוהנסבורג לפני ;:גחודש )ל;:גקור( לנגן בקונצרט גדול בפני

קהל שחורים ולבנים עקב השינויים הפוליטיים  .שחלים שם .

נשוי למרים מקבה הזמרת השחורה הגדולה.

•-:

T

הואW

~ר

.

'1

;J .
;'-

~
•

חברה

•

ב י קורת .ת · אוכרון

•

אמנות

•

*מפרות עברית
ההישגים האחרונים

*מיטב המפרות העולמית
המעודכנת

*הכרות עם מפרויות האזור
*מעורבות חברתית

המתנה חיפה

-

ביותר .

כתובתו החדשה של עתון :77

שדי יהודית מםי

 .27ת א' .
1

טלפון:

03·56J9879

יעקב גולומב

בגירה באותנטיות

.וי~

~

יי==

ן~
~

.ביקורת מפרים

11

טוענת :

' מרה ידועה
• TRA!)UCTORE ..., .

•מםה

_' • ,.התרגום הוא בגיד~' .הנה כי כן י
המהדורה

סרן

 , TRADITOREדהיינו

קירקגור :

האסתטי י האתי

-

החדשה

והמורחבת

)בעשרה

עמודי טקסט בנוסף למבוא קצר( של
לקט שרירותי מכתביו של אבי האק-
הדתי י

זיסטנציאליזם

בגידה

מעין

היא

היא נשמעה לו כמוסיקה ערכה .וכני-אדם נדחקים מסביב

קירקגור עצמו ,שניסה להסביר את דבריו
בהערות מאלפות בסוף עמודי החסרות לרוב

כי הצעקה חיתה רק מפחידה אותנו ,אכל

בטקסט העברי .אגב ,כאשר מובאת הערת

למשורר ואומרים לו " :שירה נא עוד פעם" ,כלומר  :יענו
נא

חדשים ,שפיך הופך אותם

את נפשך ייסורים

למוסיקה ;

המוסיקה היא נעימה) " .עמ '

תמיד

המחבר ,אין היא מובחנת כלל מהערות
העורכים ,ולא תמיד יכול הקורא הנבוך

(. 123

המשוררת מרים איתן י השוקדת בימים אלה
על תרגום זאת או אחרת )שנטר מעדיף
בשם

חיבור זה

הבעייתי או-או'

לנחש מי הוא המעיר כאן  .העורכים אינם
מציינים כל קריטריון לגבי מיון ובחירת

כפולה ומכופלת במקור היפהפה ,בהגותו

לכנות

מבחר כתכים

המופלאה ובתכליותיה המרכזיות .אעסוק

 מהדורהחדשה ומורחבת ;
עורכים  :ד"ר

בקצרה באופיין של בגידות אלה ואף אנסה

שמחלקו הראשון ,סלה ,לקוח קטע זה(,
פרסמה את תרגומה בגליון  114של עתרן
) 77יולי , 1989 ,עמ' : ( 34

ישנה איזו שיטה בכאוס הזה ? מהי ?
כלל וכלל לא ברור .החלוקה בין מדורים
שונים חינה מלאכותית לעתים .כך י למשלי
חלק מהקטעים שכונסו במדור 'אסתטי' או

" מה הוא משורר ? אדם אומלל המצפין כלבו ייסורים,

'דתי' או 'אתי' הוגדרו במפורש ,על יד:י

והדתי

לתקן במסגרת יריעה צרה זו משהו מרושמן
הקשה.
הבגידה

הראשונה

פוגעת

במקור

הדני,

יוסף שנטר ואילן

שהרי כהודאת העורך "התרגומים שבמבחר

כרוך ; דביר ;

נשמעים

הזה נעשו על פי ההוצאות הגרמנית והא-

האומללים שהכניס פלריס העריץ לתוך שור )מברונזה(
וצלה על אש קטנה .כתחילה לא הגיעו זעקות הקורכנות
לאוזני העריץ ולכן לא הכניסו אימה כלבו .כאשר הגיעו
לכסוף לאוזניו ,נשמעו כמוסיקה ערכה .והנה מתקבצים

143 ; 1991

עמ'

נגלית ,בהשמטות" )עמ'

והרי מצויים

(. 19

בארצנו מתרגמים מעולים ,שהשפה הדנית

אך

שפתיו כנויות

כך שהבכי והאנחות העוכרים

ערכה.

כמוסיקה

גורלו

שגורה בפיהם ואף תרמו תרגומים מופתיים

אנשים סביב המשורר ומפצירים

מיצירתו של סרן קירקגור .על מנת שיוכל
הקורא לשפוט בעצמו י אסתפק בהבאת
שתי דוגמאות בולטות לבגידה הכפולה,

למה הדבר דומה ?

-

בו :

הוא

כגורל

דרכן,

אותם

"שיר עבורנו שנית".

כאילו אמרו לו  :הלוואי ויתקפו את

נשמתך ייסורים חדשים ,אך תן לשפתיך להישאר כמות

שהן' מפני שהזעקות יעוררו כנו אימה ,אכל המוסיקה,
המוסיקה ממש נפלאה".

המצויה בהכרח בכל תרגום מתרגום .אילן

כרוך חתום בתוכן העניינים של המהדורה
הראשונה משנת תשל"ז על התרגום הבא
)אגב,

מה

שמות

המתרגמים

המחודשת,

במהדורה

נעדרים

משום

אולי

מפאת

בושתם על הבגידות הרבות שנעשו בשמם
במהדורה

הקודמת( :

"כרצוני לתאר את המקרה ,שכר רוצה היחיד להציל
את הכלל על-ידי כך שהוא מסתתר ושותק .לשם כך

אפשר להשתמש כאגדה על פאוסט .פאוסט הוא ספקן,
כופר כרוח ההולך כדרך הכשר  .אכל אנחנו נכניס שינוי

קטן :

פאוסט הוא ספקן' הספקן כה"א הידיעה ,אכל הוא

כטבעו יצור סימפתטי" )עמ'

(. 54

בהמשך לקטע זה מביא קירקגור הערה על

הבדל בין משורר למבקרי שניתן ליישמה
גם על ההבדלים שבין שני התרגומים
שלפנינו " :מסתבר שהמבקר דומה למשורר
כמו שערה לרעותה ; אך למבקר חסרים
הייסורים בלבבו והמוסיקה על שפתיו".

לא כל מתרגם חייב להתנסות בגיהנום
היצירתי-יצריי שהיה מנת חלקו של המחבר י

על מנת להישאר נאמן לרוחו ולכתבו ,אך
ודאי שרצוי כי ישלוט בשפת המקורי שהיא
השפה האותנטית ,שבה מתעדנים לראשונה

ה"ייסורים" האישיים ל"מוסיקה ערבה".
תרגום יפה יותר של הקטע מדנית הוא של

היכרות

איל ל וין :
"ברצוני להעלות דמות אחת נוספת ,זאת של יחיד הנוקט
כיסוי ושתיקה מתוך ראיית טובתו של
זה

פאוסט.

אשתמש כאגדת

פאוסט

הכללי.

ספקן,

לצורך

כופר כרוח

הכה אפוא נשנה מעט מן הנוסח

ומטיף לתאוות הכשר ...
המקובל  .נכון' פאוסט בקיא כמלאכת הספקנות לכל רזיה,
אך יחד עם זאת הוא מלא חמימות ורגש טוב" )חיל
ורעדה ; הקדים וערך  :יעקב גולומכ ; מאגנס ; ; 19116
(. 120-121

עמ'

הנוסח של לוין עברי יותר )פחות 'סימ-
פתטי'( וגם מדויק ובהיר יותר

-

ללא

ביטויים עמומים-משהו ,כמו "ההולך בדרך

הבשר" ,המרמז יותר על מוות ולא "לתאוות

)בתרגום

הבשר".
המתרגם,

אנו

האנגלי,

מוצאים

שהטעה

את

" The path of the

"(. llesh
דוגמה משווה שנייה מדברת בעד עצמה.
ד"ר יוסף שנטר
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המביעה אותה ,כך מוקהה הקשב והרגישות

של המתרגם לתכנים המתורגמים על ידיו.
חוץ מבגידות רבות של מתרגמי הקובץ
שלפנינו במתורגם על ידם ,סובל הלקט גם
מבגידת

העורכים

בטקסט

הנערך .

עריכה

מדעית טובה מסייעת בצנעה לקורא הסקרן

להתמצא בסבך ההגות הנערכת ,תוך שהיא
מעניקה לו את המכשירים הטכניים המיני-
מליים מבלי להשתלט על הטקסטים עצמם
ולסרס אותם בעצם התערבותה .עריכת
הקובץ שלפנינו סובלת משני פגמים גם

יחד :

היא

מצנזרת

ומעוותת

בגסות

את

הטקסט המקורי ויחד עם זאת אינה מספקת

מתרגם :

לקורא די כלים להתמצאות מעמיקה יותר

קירקגור

עצמו

בכתביו,

כשונים

מאתיקה

או מאסתטיקה .למעשה אלה הם חיבורים
המבקרים את שני מעגלי הקיום הללו,
שלטענתו אי אפשר להשיג במסגרתם
את האותנטיות האישית .העורכים הואילו

להעניק לכל קטע שתורגם על ידיהם כותרת
ראשית ,שלא מופיעה כלל במקור הדני י
ולא תמיד ישנו קשר ישיר בינה לבין
התוכן שהיא אמורה לייצג .העורכים גם
לא מספקים נתונים ביבליוגרפים במידה
שתאפשר לקורא לאתר בקלות ובמהדורה
בשפה אחרת את הקטע המתורגם.

הערותיי

הביקורתיות

נובעות

אינן

נוקדנית וקטנוניות אקדמית

מרוח

 -להיפר :

מתוך רצוני להציל את שירתו היפה של
קירקגור

מסירוסי

ועיוותי

העריכה

יוצא

קצפי על עריכה זו' הפוגמת כל כך כיופיה
ורוחה של שירתו הפילוסופית .קירקגור
עצמו התנער מן הכינוי 'פילוסוף' וראה

עצמו ראשית כל כמשורר ,וכך גם ביקש
שיתייחסו אליו .האם יעלה על דעתנו לצנזר
ולסרס שירה בתרגומיה ועריכתה לעברית ?
כך גם צריך היה לעשות כאן ולאפשר

לשירתו,

או

לפחות

לחלקיה

השלמים

הקצרים ,לדבר בעד עצמם ולהקסימנו
באותנטיות של תשוקתה וגעגועיה.
כמו בשירה גדולה כך גם במקרה של קירק-

.

גור הצורה קובעת גם את התוכן י וכשצורה

 התוכן הולך ונשחק,זו לקויה מאוד
הולך ומידלדל  .וכאן אני מגיע לבגידה ה - n
מורה מכל של הקובץ הנוכחי  -הבגידה
ברוחה של הגותו האותנטית של קירקגור'
על ידי מבחר בלתי מייצג ושרירותי-משהו

מתוך כתביו  .למשל  :הקטעים המכונסים
בקובץ במדור 'האסתטי' כלל לא מייצגים
נאמנה את השקפתו של קירקגור על
מעגל חיים זה ,והם בבחינת ייצוג עלוב
מאוד שלו ' .הפיתוי האירוני של קירקגור

לאותנטיות האמונה' )כשמו של מאמרי
ב"עירן" , 1990 , 39 ,עמ'  , 177-210המפרט
עניין מהותי זה של הגותו( מתחיל למעשה

כלכר ייסורים

בו .וכך רבים מאוד הם משפטים או קטעים

עמוקים אכל שפתיו עשויות כך' שהן הופכות את אנחת
לכו וצעקתו למוסיקה יפה .גורלו הוא כגורל האומללים,

הנקטעים באמצע ,בלי שהעורכים טורחים

מתיאוריו

לציין זאת .התרגום מצנזר ,ומדלג על
משפטים רבים או על הערות מקוריות של

'האסתטיים' וחבל שלא הובאה בהקשר זה

" מה

26

אינטימית עם

תרגום

של

חיים

לשירה מסייעת רבות )כפי שסייעה לגברת
מרים איתן( לתרגום המשני משפה אחת
לרעותה .אך ככל שמצויים יותר מסננים
)לשונות( בין "האנחה" הראשונית לשפה

הטקסטים

המקוטעים

שהובאו

כאן .

האם

זה

משורר '!

אדם

אומלל הצופן

שעונו עד מוות כש .רפה אטית כתוך הפר של

פאלאריס :

צעקתם לא הגיעה לאוזני העריץ ולא מילאתן פלצות ,כי

האירוניים

המבריקים

בכתביו

המסה המשעשעת הקצרה מכרך א' של

ניסיון

האסתטי אך אינו יכול להיפטר מן הרש-

לתיאוריה של תבונה חברתית' ,שקירקגור

מים הרגשיים הקשים המלווים את איבוד

זאת

אחרת :

או

משכתב

'מחזור

באופן

בה

הזריעה ;

סאטירי

את

הפרקים

הראשונים של ספר בראשית :
"האלים השתעממו ולכן בראו את האדם  .האדם השתעמם

מפני שחי בגפר ,ולכן נבראה חרה .ואז נוצר שיעמרם
כפול  Iרעלה והתרבה בעולם ביחס למידת דיכויים של
בני-האדם  .אדם השתעמם לבדר ,אחרי-כן השתעממו
אדם וחרה קין והבל במשפחה  ...כדי להשתעשע עלה
על דעתם לכנרת מגדל גברה דיר להגיע לשמים .כגרבה
המגדל כך גדל השיעמרם שבבנייתו  ...האומרת התפזרו
בקרב הארץ  Iכמר שכירם נוסעים בני-האדם לחוץ לארץ 1
אך הם המשיכו להשתעמם".

כאמצעי

בדוק

רקגור

את

שהיא

אחת

נגד

"שיטת

השיעמום

ה~חזור"

הדוגמאות

קד-

מציע

ביותר

הטובות

לטקטיקה האירונית המביאה את אורח
החיים האסתטי לכדי אבסורד  .היא מציעה
לברוח משיעמום הרובץ לפתחו של האסת-
טיקאי )מלשון  , AISTHESisשפירושה המד-
לולי  :תפיסה חושנית וקליט 1ת פסיבית
מיידית( על ידי חילופיך מתמידים ו"פק-
הים" ,והעצמה מלאכותית של הגירויים
האסתטיים .זוהי שיטת הרוטאציה ,שעיקרה

אינה בחילופיך מתמידים של המושאים
)הנערים ,הנערות ,ספרים ,הצגות ,ארצות

ונו'( אלא היא מכוונת להגברה איכותית
של תענוגות החיים על ידי מספר עקרונות
התנהגותיים בסיסיים .לדוגמה  :לפתח את
אמנות השיכחה ; "לשלוט בהנאה" )למשל :
להפוך את מעשה האהבה לעניין אתלטי-
ספורטיבי ,למעין טכניקה ,המל 1וה בשעון
עוצר כמו זה של דון ג'ובאני בסרטו של

פליני י שהושפע כנראה מתיאורים אלה של
קירקגור י שתכליתו לחלץ את האוהבים
מהשתקעות רגשית האחד בזולתו( ; להיזהר
מקשרי

ידידות,

נישואין י

מפני

מקצוע

וקבלת משרה קבועה ; לדבוק "חזק" בחיים
של "שרירותיות" גמורה )להיכנס לבית-
קולנוע לקראת סיום הסרט או להרצאה
באמצעיתה( וכיוצא באלו .כל זאת ניתן
לסכם כתוכנית להתמיד באי-ההיקבעות
של העצמי על ידי הימנעות מוחלטת
מכל מעורבות והתחייבות ,אף לא לעצמי
שלנו ,הנמוג לחלוטין בתהליך זה .אם כך,
ההדוניסט משולל כל הווה ועבר משמעותיי
והיות שאין הוא רוצה לצפות או לקוות
לדבר כלשהו י אלא הוא מבקש לחיות באופן
שרירותי ומקרי לחלוטין  -הוא גם משולל

עתיד .
ההווה

כדברי

-

המשורר :

-

"העבר

כהרף עין י העתיד

-

עברי

עדיין".

במעגל החיים האסתטי אין שום בחירה
אמיתית ומכרעת ,כיוון שאסור שיקרה דבר

משמעותי כלשהו .הצורך הטבוע של האדם
בנצח ,בטרנסצנדנטיות ובמשמעות מודחק,

אך למרות זאת תובע את סיפוקו  .התוצאה

הפסיכולוגית היא הרגשה חודרת של ניכורי
"ייאוש" ו"מלנכוליה" :
"ישרתו של נירון חיתה מלנכוליה ,קשי-הרוח ...
חוזר ושולח ידו לתפוס בהנאה המתחמקת ממנו ...

הוא
ראינה

נותנת סיפוק ,אז מתקבצת בר הרוח נחשדת-ענן כבדה,

זעמה מעיק על נפשר של נירון ומוליד את האימה ,שגם
בהרף-העין של ההנאה אינה מרפה ממנו" )עמ' , 43-44

תרגומו הנאה של אילן כרוך(.
האדם

מאבד

את

עצמו

באורח

החיים

E

העצמי .כל זה מובע בצורה אירונית יפה
על ידי קירקגור .
אם אירוניה מכוונת כללית להתפרש כבעלת
משמעות אחרת מזו של המלים הנאמרות או
הנכתבות ,אזי יש לנו כאן אירוניה במיטבה :

~1

ביקורת מפרים

קירקגור מציג לפנינו את "המעגל האסתטי"
כאילו מבפנים ועד לגילוייו הסופיים .אך
מאחורי

הציור

הרומנטי

מצביע

ההוגה

הזה.

גיהינום

זה,

אם

ן;קורא

חש

בו י מקפיא את נכונותו לחיות על פי אורח
החיים האסתטי .רא עקא ,בגלל אופיים
השרירותי והמקוטע של הקטעים בקובץ
שלפנינו הקורא לא יזכה לחוש באירוניה
דידאקטית זו י שכה חשובה להבנת משנתו
של ההוגה הדני ,אשר הקדיש את חיבורו
הראשון ל"מושג האירוניה מתוך התייחסות
מתמדת לסוקראטס" ,ששום קטע ממנו לא
מופיע באוסף העברי  .הקורא בקובץ זה לא

יקלוט את האירוניה ,ומכיוון שכך  -לא
יוכל להיעזר בכתבי קירקגור לשם תיקון
עצמיותו ; והלא תיקון אר פיתוי כזה אל
האותנטיות של קוראיו הוא תכליתה העליון
של כל הגרתו .ארשה לעצמי לפרט בנקודה
חיונית זו י המיטשטשת בספררן

הנוכחי .

הערה ,שנכתבה על ידי קירקגרר ביומנו
ארבע שנים טרם מרתו )בשנת (, 1855
מכילה רמז חשוב בדבר מטרתה המעשית
של התפלספותו " :משימתי תמיד הייתה
לספק את התיקון הקיומי על ידי הצגה
פירטית של הרעיונות ופיתוים של בני
האדם" .שלרשה מרטיבים מרכזיים מרפי-

משורשיו הרליגיוזיים .מכאן בסירנו לשוב
למקורותיה האותנטיים של האמונה .האדם
נעשה למה שהוא על ידי שפוסק להיות
מה שהוא לא .לכן יש להתייחס לקירקגור
כאל מפתה דתי תקיף בדעתו לפתות

את קוראיו "לקפוץ" ל"ס pירה הדתית"
ולחיות באינטנסיביות מירכית תוך מילוי
כל תביעותיה של האמונה החולשת על
החיים ומעצבת באופן מכריע את מהלכם.
היחס המסובך שבין חיי קירקגרר לכתיבתו
ניתן לתיאור כיחס דיאלקטי של האותנטיות.
בעיות הזהרת והמבוכה האישית לגבי
השאלה שהציקה לקירקגרר מנעוריו -
מיהר וכיצד עליו לחיות כדי להגיע לגיבוש
משמערתי ואותנטי של עצמיותו ?  -הביאו
אותו לכתיבה ולהגות פילוסופית .אולם
כתיבה זר היא שאמורה הייתה לגבש בפועל
את חייו ולהביא את מחברה למפתן החוויה
האותנטית.

מכוח

יצירותיו

האותנטיות

ההגותיות-ספרותיות,

שבהן

)המשוקעת

כבר

בעצם מהותה של יצירת אמנות מקורית
וגם

בתכניה,

העוסקים

באותנטיות זו

וב-

בעיותיה( ,שימשו לקירקגור כלי' שמטרתו
עים כאן  :א .התכלית הקיומית  -בניגוד -
לאצרל על הכותב את האותנטיות הזר י
לעיונית הטהורה  -של שינוי חיי הקורא ;
לגבשה ולבטאה בעקיפין י כך שגם קוראיו
ב .האמצעים הספרותיים-פירטיים שנוקט
יוכלו להשתמש בו להשגתה .דינמיקה
ההוגה למען השגתה ; ג .הטקטיקה העקיפה
דיאלקטית כפולה זו שבין חיי קירקגור
לשם עירורו ופיתויו של הקורא לאמץ בחייו
לכתיבתו רבינה לבין הקוראים בה נעלמת
את אידיאל האותנטיות .מעיוננו בטקסטים
לחלוטין מעיניו של הקורא בקובץ שלפנינו'
האירוני
חשובים של קירקגרר ובסגנונו
שאינו מסודר כרונולוגית אר על פי התפת-
והעקיף ניתן להיווכח ,שמשימת התפלס-
חרתה ההדרגתית של הגות החיים ,רככך
פרתו מראשיתה רעד סופה לא הייתה אלא
טמונה הבגידה החמורה ביותר שאפשר
ניסיון מאומץ להעניק לקורא את הפיתוי
להנחית על הוגה דוגמת קירקגור.
האירוני לאותנטיות האמרנה .אבל חשוב
על ידי עיסוקו התיאררטי בשאלה 'כיצד
להדגיש שבאמצעות פיתוי הקורא מבקש
להיעשות למה שהנני '? הפך קירקגרר
קירקגור עצמו להתחזק באותה אמונה
 ליחידבהדרגה למה שהיה ,דהיינו
ובאותה אותנטיות ,שהוא מבקש לפתות
המחונן בפאתרס רליגיוזי חזק ,שבראשית
אליה את האחרים.
פעילותו האינטלקטואלית היה בעייתי כש-
י
אמי
רק
ניטשה
כמר
להוגים
קי רק גרר' בדרמה
בילו )כפי שמעידים יומניו מהשנים 1838
חושב כי האדם הופך למה שהוא רק אחרי
עד  (. 1849הרגש הדתי אמביוולנטי ומצבי
המרד
שהינו.
במה
ומר
ממושך
מרד
הנפש משתנים ,מתגבשים ומתייצבים ככל
וההשלמה עם הדבר שבר מרדדים מעצבים
שקירקגור

את האדם מתוך חירות אמיתית כל ערד אין
הוא מקבל את עברו ואת העצמי שלו כדבר
מובן מאליו  :כישות בעלת מהרת קבועה
וקפואה שאין לשנותה .קירקגרר מתגלה
בכתביו וביומניו י )המהווים למעשה חצי
מיבולו הספרותי אך אינם מיוצגים בקובץ(,
כאישיות דתית מובהקת ,המבטאת פאתוס

דתי עמוק .למעשה לא תמיד הרגיש או
חי באופן דתיי ונטה לא אחת להתהלך
בדרכי חיים 'חילוניות' .פתרונו האישי
לבעיית זהותו העצמית היה ,לכן י לחזור אל
ה"אני הדתי" ה"נטרש" שלו ולינוק מחדש

•

מםה•

על גיהינום האורב לכל דייר אסתטי ב'גן
העדן'

)רוטאציה(,

ןב

דן

בכתביו

בעמדות

קיומיות

המנוגדות ,לדעתו ,לאותנטיות ,כמו העמדה
האסתטית או זו המבטאת את האתוס הר;רח

של אובייקטיבי 1ת ,מדעי 1ת ,ג ' ורנליסטיקה
ואתיקה נוסח קאנט.
יצירותיו הספרותיות-הגותיות משמשרת את

קירקגרר כסולם או פיגום זמני' שיש לנוטש ו
ברגע שמילא את תפקידו  :לעורר את הקורא
לחיות חיים אותנטיים ולעשות כך "בלא
חרטה" .מצבר הקיומי של קירקגדר בראשית
דרכו דומה למי שמנסה

לכתוב :

הוא יודע

לרוב מה ברצונו לומר ,אך לא ברור לו

כל עיקר כיצד לומר זאת .ככל שמתקדמת

·27
ספטמבר

1991

~,

-

הכתיבה

iן

רעיונותיו מתגבשים בהדרגה

ומגדירים את החיבור כולו .עצם תהליך
הכתיבה ,בזכות הדינמיקה הפנימית שבו,

~
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הופך למסר בר-משמעות לגבי הכותב ובכך
גם ל גבי קוראיו  .הוא הדין ל גבי כתבי
קירקגור י מה גם שהמסר שביקש להעביר
לא היה בבחינת תוכן תיאורטי אלא קריאה
לעיצוב מעשי של האני שלו ושלנו למכלול
הרמוני-אותנטי מגובש.

קירקגור מגדיר את האותנטיות כ"מעורבות

•מםה

פעילה משתוקקת וכנה" ומגיע לנוסחה :

=

אותנטיות

כל יחיד

של

דאגתו
בבירור

תשוקה

+

לעצמי שלו

מוסרית,

סוגייה

כנות

הכוונה.

שאינה

היא

שייכת

בלעדית לתחום הדת .עיסוקו המרכזי
בנושאי האותנטיות הופך אותו למורליסט
קיומי מובהק ,שהרי להיות אותנטי אינו
בגדר תכונה מ~רשת שישנה בך או איננה.

זהו תואר של הרצון ליצור את העצמי
המקורי שלך  :לחבר בעצמך ולעצמך את

חייך.

ספר

האותנטיות מאפיינת את האדם

לא כחלק מן הטבע ,אלא כחלק ממלכות

המוסר.

כנגד האתיקה

האובייקטיביסטית,

הבלתי אישית ונעדרת התשוקה של המסורת
)הדוגמה של קירקגור היא האתיקה של
קאנט ,שבה החובה בולעת את האהבה(,
הוא מציע לנו את הפאתוס הסובייקטיבי
של האותנטיות .במעתק מאתיקה למוסר
אישי

הוא

נעזר

האירוני י

במסר

המיועד

לפתות אותנו בדרך דומה ולמצוא את
עצמנו בנסיבות האינטנסיביות ביותר של
החיים,

נוסח

"אביר

אברהם,

האמונה"

בעקדת יצחק.

הגרסה של קירקגור לעקדת יצחק )המ-

תוארת בספרו חיל ורעדה( קובעת שהדרך
אל האותנטיות עלולה לחרוג לעתים אל
אזור הדמדומים שמעבר לתקשורת תבונית

ואתוס כללי .אך כדי להגיע לחיים אותנטיים
אל לנו להסס להיכנס לאיזור זה אף במחיר
האיום של 'צליבת' שכלנו  .ניתן לטעון כנגד
קירקגור ,שאם המרכיב המכריע באותנטיות

הוא ה"איך" של התשוקה ,נובע מכך
שבהתאם להשקפתו מוטב להיעשות נאצי
קנאי ונלהב מנוצרי או יהודי פושר' מפני
שהאותנטיות תיפול מטבעה בחלקו של

הראשון.

האם אברהם הוא 'אביר אמונה'

או מאמין קנאי המוכן לרצוח ? אם אופן
חיים

אותנטי

מחייב

את

מעורבותו

המו-

חלטת והמשתוקקת של היחיד ואת דחייתו
הבלתי-מתפשרת של כל דבר שסותר אותו

-

הייתכן לראות בנאצי נלהב או בקנאי

דת חומייניסטי אישים

אותנטיים

הראויים

להערצתנו הבלתי-מסויגת ? אלו שאלות
מפתח ,הגוזרות לשבט או לחסד את כלל

הגותו של קירקגור ,ואי יכולתו של הקורא
בקובץ המצומק בעברית להעלות אותן
אחדי קריאתו בו

-

גוזרת קובץ זה באופן

מכריע לשבט בלבד  .אולם נדמה לי י כי ניתן
להציע הגנה חלקית על קידקגוד בנקודה
מכריעה זו.

קידקגוד מחזיק בדעה שהאותנטיות נוצרת
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באמצעות סוג מסוים של תואם בין ה"מה"
של המעורבות ל"איך" של אופי ההת- n
ייכרת .אך לא כל מושא מסוגל לעודד
בנו דרגה אינטנסיבית כזו של מעורבות
כלפיו .נדאה כי קידקגוד חושב שכל Idee

 Fixeאו אידיאולוגיה המכוונת למושא או
ליעד סופי ומוגבל' ויהא זה אפילו "ארץ
ישראל השלמה" ,אינה יכולה ,עקרונית,
לעודד בנו את "התשוקה האינסופית"
הדרושה לעשייה אותנטית .דק מושא
או פרדוקס אינסופי ומוחלט ,כמו הפר-
דוקס של האמונה המונותאיסטית ,המאמצת
את רעיון ההשגחה וכניסת האל הנצחי
לספירה ההיסטורית של האדם ,למרות

שהנצח מטבעו הוא בעצם ניצחון על הזמן י
יכול לעודד את עוצמת התשוקה הנדרשת
לאותנטיות.
אולם ניתן לטעון נגד קידקגוד י שמבחינה
פסיכולוגית מתקבל בהחלט על הדעת ,שגם
מושא סופי כמו אהבה והשתוקקות לאיש
או לאישה ,יכול לעודד בנו דרגת תשוקה
כזו י שנוכל להקריב למענו כל דבר לשם
שמידת מעורבותנו המוחלטת כלפיו .הנה
כי

כן י

כדמה

שאין

שום

מכיעה

שכרגיש

הדתות הטרנסצנדנטיות .חשוב לזכור כי
גם אברהם ,ישו ומוחמד לא היו מעוגנים
היטב במסורת דתית כלשהי  :שלושתם
היו אבותיה ויוצריה של אמונה מקורית.
מכיוון שהמקוריות מהווה חלק ממשמעות
האותנטיות ,שלושתם יכלו באופן לגיטימי
להיחשב ,על פי קידקגוד ,כ"אבידי אמונה"
אותנטיים .האוהב המשתוקק ביותר דק יוצר

בפנימיותו את התשוקה ומכורן אותה ליחיד

הקיים משכבד' .אביר האמרנה ',לערמתו'
מגייס את התשוקה המיונית שביכולתו
לגייס ומפכה אותה למושא אמונתו מתוך
מעורבות מוחלטת כלפיו  .לכן' ההתאמה
ההדוקה הזאת שבין ה"איך" של האמונה
ל"מה" שלה ,היא כולה מעשה ידינו.
ומכאן שדק יחס בוכה כזה יוצר מניה וביה

את העצמיות האותנטית .כדי ליצור את

עצמיותך' עליך ראשית כל להתגבר על
טבעך החושני )המעגל האסתטי( ואז על

מעורבות מוחלטת כלפי מושא סופי ומותנה

תבונתך האובייקטיבית )האתי( עד שתיעשה

זמן י שנוכל לאהבו בצודה אותנטית בדיוק
כפי שנוכל להאמין במוחלט .אם כן מדוע
דק לאל המוחלט איכות מרגשת כזאת
שאמונתנו בו הופכת ,אליבא דקידקגוד י
לביטוי המקורי הבלעדי של האותנטיות ?
תשובה אפשרית אחת לשאלה זו' שייתכן
שתיראה שערורייתית למאמינים בנוסחים
השונים של האל הטרנסצנדנטי י היא שסוג
זה של אמונה הוא ביטוי לפרדוקס העליון
ודורש את מלוא היצירתיות האנושית שב-
נמצא .ליצור את האלוהים  -לכך נדרשים
כוחות נפש ותשוקה החזקים ביותר שיכול
האדם ל גייס מתוכו .אין כוונתי י כמובן י
לבריאה אונטולוגית אלא לכינון איכטכצ-
יובלי של זיקה למושא ,שבעטיה הופך הוא
למוחלט .קידקגוד ,בסיפורו על אברהם,

למה שאתה :
ואלוהיך  .לשם כך כזקק האדם לתשוקה

קובע

שההתכסות

הקיומית,

המביאה

את

היוצר הבלעדי של עצמיותך

מירכית ,למעורבות מוחלטת ולהתגברות
עצמית .בקצרה ,על האדם להיות משוקע
עמוק בחי~רשי האותנטיות .באתיקה כתוכה

לכו התאמה דומה ,אולם מפאת מופשטותם
של המושאים הנוצרים בתחום זה ומידת
הרפלקסיביות התבונית הנדרשת בו -
מתנדפת התשוקה והאדם אינו יכול להיות
תמיד מעורב רגשית כמרשאי

יצירתו.

על אחת כמה וכמה שאין הקורא בקובץ
המדולדל תוככית ולשונית יכול להיות
מעורב ,כדרישת קידקגוד מקוראיו ,במוש-

אים הדלוחים של מעשה שעטנז זה .בכך,
לסיום ,אני מגיע לסוג אחרון של בגידה
שעושה אסופה זר של קטעי קידקגוד  :בגידה
בקהל הקוראים העברי י שאינו מפונק על
כתבים רבים ושלמים של חיבורי קידקגוד.
לכן פוגע קובץ זה בעצמיותם של קוראיו,
שאיכם יכולים "לתקן" את עצמם לאוד

'אביר האמונה' לאשד סובייקטיבית את הצו
להעלות לעולה את "בכו יחידו" ולהתייחס
אל צו זה כאילו בא מן האל ולא מן השטן י
או מתת-המודע של אברהם עצמו או מהזיה

הקריאה

או מקסם שווא במדבר ,היא המעניקה לאל

כמהדודה השכייה ה"חדשה ומורחבת" של

זה את המעמד של ישות מוחלטת .כדי
שהמוחלט יהיה מוחלט עכורי ויוכל לתבוע
ממגי את "החובה המוחלטת" הוא צדיך
לקבל ממכי את הפירוש והאישור הסוב-
ייקטיבי ,שאכן הוא-הוא המוחלט .כאן אנו
מגיעים לשיאו של הפרדוקס  :למרות מוד-
עותר הנוקבת של אברהם ,שהמוחלט תלוי
בהערכתו הסובייקטיבית-אנושית לעשותו
לכזה ,עובדה העלולה להרוס את היחס
הבלתי אמצעי אליו ,הריהו פועל כאילו
ישנה סמכות אובייקטיבית למוחלט להיות
המוחלט ! וכך האל כברא או מכ~כן באופן
איכטנציונלי ומתוך חידות מלאה בלבנו ועל

הקובץ ,שהדי לא תוקן בה דבר ,לא כעדך

פי צלמנו י אך אנו נשמעים לו כאילו היה
ישרת אונטולוגית מוחלטת וכפרדת השוככת
לה אי שם.
קידקגרד מחדד ומעצים את ההבחנה בין

בה

בו.

בגידה

מאומה שוכה

זר

במיוחד

חמודה

מן המהדורה הראשונה

הלקויה ואפילו דברים פעוטי עדך' כביכול'
לא שוכר בה ,פרט לשם החיבור של קי-
דקגרד ,שכמהדודה הראשונה מכוכה "פחד

ורעדה"

ועתה,

בעקבות

הופעתו

תרגומו

הכאה של איל לוין הוא קדרי "חיל ורעדה".
ואם כך כשאלת השאלה מדוע לא שוכה
הכינוי המוטעה של הספד החשוב של
קידקגוד י שבדנית הוא נקרא

· משמעו

STADIER.STADIER paa LIVETS VEJ
שלבים אר תחנות ,ומכאן ששמו המדויק
של הספד הוא "שלבים בדרכי החיים" ולא

כגרסה הפלמ"חכיקית-משהו של העורכים :
"ציונים בדדך החיים" )עמ' (. 126 , 101
הציון למהדורה זר הוא אכן כמוך ביותר'
אך הציון לקידקגוד לא משתכה עקב
זאת .מכל מקום לעם היהודי ,שכמה
מחוגיו הדגולים ביותר בדודות האחרונים,

אלוהים לאדם כדי להפוך את האמרנה
הדתית לדבר האותנטי והסמכותי ביותר
שאפשר להעלות על הדעת )המושג 'אות-
נטיות' כגזר גם מן המלה  Auctoritasבמובן
של סמכות טבועה או מקרדית( .הפער
בין אלוהים לאדם הוא אינסופי ,מכיורן

עברי' בעל איכרת גבוהה הרבה יותר  .כקווה

את

•

שהאדם

הוא

שיצר

פער

זה

וכוכן

כמר פדאכץ דרזכצווייג ,מדטין ברבד ,הוגר

שמואל בדגמן וערד' הושפעו לא במעט
מהרגה

דני חשוב זה

שאכן הוא יגיע.

-

מגיע

'קידקגוד

סרן קירקגור ,

מונית :מרים איתן

על הפתיחה ל"דון ג'ובאני"
N

ין

המקום

זה

להסביר

מהי

 ,החשיבות הכוללת של הפתיחה
לאופרה ; כאן יודגש דק שדרישת

•, ,,
.

האופרה

מן

הפתיחה

מדגישה

בצודה

מספקת את עליונות הלירי  Iוכי הכוונה
היא ליצור אווירה ,משהו שלדרמה אסור
להיות מעורבת בו  Iמשום שבה חייב הכל
להיות שקוף  .לכן מתאים הוא כי הפתיחה
תחובר אחרונה ,כך שהאמן יוכל באמת
להיות דווי במוסיקה .מכאן שהפתיחה
בדדך כלל מספקת מבט חטוף על המלחין
ועל התייחסותו הנפשית אל המוסיקה
שלו .אם הוא נכשל בתפיסת המרכזי שבה,
אם אין לו זיקה עמוקה אל האווירה
היסודית של האופרה  Iאזי יתגלה דבר
זה ללא ספק בפתיחה י והיא תהפוך לאוסף
של נקודות בולטות המחוברות זו לזו
באסוציאציה חופשית של רעיונות ,אך
לא תהיה אותה טוטאליות המכילה ,כפי
שצדיך להיות ,את ההבהרה החודרת של
תוכן

המוסיקה.

פתיחה

מסוג

מלוא יריעתה ;
בודדות ועזות היא ממריאה מעל עצמה
ומרחפת מעל המקום שבו תנחת .זה מאבק,
אך מאבק בס  P.ידה גבוהה יותר  .לכל מי
שיקשיב לפתיחה לאחד שהתקרב יותר
אל האופרה ,ידמה כאילו חדד אל סדנת
היצירה ,שבה נעים הכוחות שלמד לזהור:

האופרה .ניסיתי קודם לכן לרענן את
דבררן הקורא בכך שהצבעתי על ההחלשות
ההדרגתית שבה ניגש כוח אחד להתחלת
הפעולה .אפשר לראות אותו דבר גם כאשר
מתבוננים בכוח האחד  :הוא הולך ומתחזק
בהדרגה .הוא מתחיל בפתיחה ,הוא גדל
וצומח ; במיוחד ההתחלה מבוטאת באופן
מעודר הערצה .אנו שומעים אותו כה חלש,

נלחמים זה בזה בכל עוצמתם .אך התחרות
אינה בין כוחות שווים ; עוד לפני הקרב,
כוח אחד הוא המנצח .הוא נמלט ובורח,

מרומז בסודיות ,אנו שומעים אותו אך זה

באמצעות תנועות כנפיים

באופרה

בכוח

אך דווקא

ראשוני I

במקום

בדיחה זו היא

שם

תשוקתו

I

הם

חוסר

המנוח הלוהט הוא שמחת החיים הקצרה,
הולם הדופק שלו הוא להט תשוקתו.
בכך הוא מפעיל את הכוח האחר וסוחף
אותו עמו .זה מה שנדאה בתחילה כה

תשוקה  .זר' המבוטאת מאוחר יותר בעושרה

הרב ובכל השפע והגודש שלה .מאחר

שאין א'ני מומחה למרסיקה ,אינני יכול

לציין בדייקנות את המקום ;

אחרי הכל'

הרי אני כותב דק למאוהבים ,ואלה בוודאי
יבינו אותי ; כמה מהם יבינו אולי טוב

ממני  .בינתיים אני מרוצה בחלקי הקצוב,
שהוא פרשיית האהבה הסתומה הזר' רעל
אף העובדה ,שבדדך כלל אני מודה לאל על
שלא עשני אישה ,לימדה אותי המוסיקה

היא

זה

מסתיים כה מהר עד שנדמה כאילו שמענו
משהו שלא שמענו  .דרושה אוזן עיונית,
ארזן אירוטית ,כדי לשים לב לרמז הניתן
לנר בפתיחה אודות המשחק הקליל של

בדדך כלל מאוד שרירותית ,הווה אומד
היא יכולה להיות ארוכה או קצרה כפי
1

הצורך  Iויסוד הרצף ההגיוני )מאחד שאלה
אינן אלא אסוציאציות של רעיונות( יכול
להימתח על פי הרצון  .לכן הפתיחה

אינני ידיד של דימויים והשאלות .הספרות

חינה לעתים קרובות פיתוי מסוכן עבוד

המודרנית הפכה אותם לחסרי טעם עבורי.

מלחינים שוליים ; רוצה לומד  Iהם מתפתים
מהמוסיקה
פלגיאט
לעשות
בקלות
של עצמם ,לגנוב מכיסיהם ,מה שמהווה
אפקט מפריע מאוד  .אף על פי שבדוד
הוא כי אין הפתיחה צריכה להכיל אותם
תכנים כשל האופרה ,בכל זאת אין היא
צריכה להכיל משהו שונה לגמדי .היא
חייבת להכיל את אותו התוכן של האופרה,
אך בדדך אחרת ; היא צריכה להכיל אותו

הדבר הגיע לידי כך' שכאשד אני נתקל
בדימוי ,אני נתקף בפחד בלתי מדרסן
וחושב כי מטרת הדימוי היא להסתיר
אי בהירות במחשבה .לכן לא אסתכן
בניסיון עקר ולא נברן לתרגם את הצמצום
והתמציתיות של הפתיחה לשפה מטפורית
ריקה ומשעממת  .אני מבקש להדגיש נקודה
אחת בפתיחה ולהפנות את תשומת לב
הקורא אליה  .אשתמש בהשאלה שהיא
האמצעי היחיד המצרי אצלי כדי ליצור

בדדך מרכזית ,ובכוח אותו יסוד מרכזי היא

חייבת לתפוס את המאזין .
במובן זהי הפתיחה דלון ג'ובאני  Iהנערצת
תמיד I

חינה ותישאר יצירת מופת ,כך שאם

נדרשת הוכחה נוספת לאיכות הקלאסית של

של מרצארט שיפה הוא הדבר'
ושופע לאהוב כפי שאוהבת אישה.

סרן קירקגרר

מוצק ואיתן י צדיך לצאת לדדך י ועוד מעט
תהיה

התנועה

כה

מהירה,

עד

שתדמה

לקונפליקט ממשי .אין זה בד-ביצוע לפתח
זאת יותר  .זה הרקע שבו צדיו .להאזין
למוסיקה ,משום שזה אינו קונפליקט של
מלים אלא זעם ראשוני  .עליי להעיד את
תשומת הלב למה שכבד נאמר לעיל והוא,
כי נושא האופרה הוא דון ג'ובאני ולא דון

דון ג'ובאני י די בנקודה אחת ויחידה ,והיא

ג'ובאני והקר~~ןטר.רה

זו הבלתי מתקבלת על הדעת ,שהאחד י מי

בעליל בפתיחה .נראה שמוצארט תכנן זאת

-

זה נראה כבר

קשר

עם

הקורא .

נקודה

זר

היא

והכוח

אשר בר

הוא

יפרוץ

מאוחד

רציניים ושורים

בגובהם ;

היא אינה שזירה לבידינטית של אסוצי-

מוגדרת ,בנויה חזק ומעל לכל ספוגה
בתמצית האופרה כולה .היא בעלת עוצמה
כמו הרעיון האלוהי י פרועה כמו חיי

אך כמעט משיגה את הכוח להשפיל קול זה
בסחפה אותו לתחרות בהבזק של רגע .זה
הופך בהדרגה למעבר אל האופרה עצמה.
ומכאן יש לראות קרבה רבה בין ה;כי~אל.ה
לבין החלק הראשון של הפתיחה .בפינאלה
חוזרת הרצינות לעצמה ,בעוד שבמהלך

שלה ,צווחנית בתאוותה ,כבדה וטקסית

הפתיחה נראה היה שהרצינות הייתה מחוץ

לעצמה .עתה לא קיימת כבר השאלה של

ואזי בשמים המרוחקים ביותר' רחוק מקר

מירוץ תחרות עם התאווה .הרצינות חזרה,

האופק ,נראה הבזק העובר במהירות על

אצירת

רעיוניות ;

העולם,

פתיחה זו היא תמציתית,

מציקה

ברצינותה,

רוטטת

בת-

שוקתה ,מוחצת בכעסה הנורא ,מלהיבה
בשמחת החיים שלה ; היא עמומה בשיפוט
בעמידתה המעודדת

כבוד ;

היא מעודדת,

זוהרת ,רוקדת בחדווה .ואת כל זאת
לא השיגה על ידי מציצת דמה של
האופרה .להיפך,
לאופרה.

בפתיחה

זו יותר נבואה

ביחס

פורשת המוסיקה

את

ובכך סגרה כל דרך הימלטות למירוץ נוסף .

פני האדמה ונעלם בחטף .אך הוא חוזר

על אף שהפתיחה עומדת בפני עצמה ,אפשר

במהרה ,אוסף כוח ולרגע מאיד את כל

במובן אחר לראות אותה כנקודת זינוק אל

מאגנס(

אותר שרב ושרב ,נועז יותר ויותר' תובעני

יותר ויותר ,אותר קול אשר בהתחלה
"השתחל" פנימה בעדינות ,בצנעה וכמר
בחרדה ולא הצליח לפרוץ קדימה .כך זה
בטבע ; לפעמים נראה האופק חשוך ומעונן'
כבד מכדי לתמרך בעצמו' הוא משתדע
על פני האדמה ומסתיר הכל בתוך לילו
המעורפל ; נשמעים כמה צלילים חלולים,
עדיין לא בתנועה אך ממלמלים לעצמם.

את

מוסיקלי" כספרו
של סרן קירקגור
לכאן או לכאן
)העומר לצאת
לאור כהוצאת

ואז אנו שומעים

שבידו המרכז ,לא תהיה בידו גם הפריפריה.

המהירות

או :

הארוטי·

הפתיחה מתחילה בכמה צלילים עמוקים,

פתיחה זו אינה עדבובייה של נושאים ;

הדמונית

של הארוטי

יותר.

בכוונה תחילה כך  Iשהקול העמוק הנשמע

המתחמקת

המייריים

לא אחרת מאשר הופעתו הראשונה של
דון ג'רבאני ,התחרשה המוקדמת להופעתו,

בהתחלה נחלש בהדרגה ,כמעט מאבד את
ממנו

"השלבים

כמרבן

בא מוקדם מדי' עד שמאוחר יותר שומעים

אחיזתו המלכותית .צריך להזדרז כדי להשיג

מתוך הפרק

מרענן

ממרחק רב רמז' שמיד נלקח בחזרה כאילו

1

מםה

המשך בעמ '
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מרדכי אבישי

~1

ריאליזם

נון·קונפורמיסט

§

~1
~

מיד ,גם לפני זכייתו של יצחק
,.,;:
• ~ כשכיס-זינגר כפרס נוכל  ,וגם עתה,
! ~ aאחרי מותו ,מעסיקה אותנו לא אחת

.מםה

השאלה' מה היה סוד הצלחתו הגדולה
כקרב קהל הקוראים כעולם וכקרב מכקרי-
ספרות ,שנים לפני שהחליטה האקדמיה
השוודית להכתירו בפרס החשוב .הצלחה
זו לא פגה גם בשנים האחרונות לפני מותו.

מתוך ההערכות הנלהבות ,שהעריכו את

עם מות

בשביס·זינגד

בשביס-זינגר' כמיוחד נציגים של הספרות
האנגלו-סכסית ,שהוא כמו נתאזרח כה,
מן

הראוי להזכיר

דברים

המשורר הבריטי ג'ון

שאמר בזמנו
"עניינם של

ויין :

אינה מצטיינת כאחידות איכותית .תןכיד היו

כה עליות וירידות והבדלי רמה ;
הוא

הרושם

האחרונות ,כאשר

כי כמיוחד כשנים

אלא גם ללשונות עמים קטנים כפינית,
הולנדית ,דנית ,נורווגית ,ואפילו ליפנית
הרחוקה ?
נראה,

מה מצא הקורא הזר

שאחת

התשובות

היא

בספריו ?
כי

כתיבתו

מעוגנת לעתים בריאליזם קלאסי כמעט,
ולעתים בנון-קונפורמיזם ,שיש לו נגיעה
לפנטסטיקה ולמסתורין' וכר הטבעי-הרגיל
ויוצא הדופן דרים ככפיפה אחת .הללו
מעוררים את פליאתם של אסטניסים ,אך
גם מושכים את לכם של הרכים .לצד סיפור
מרתק ועלילה עסיסית הוא מעלה דמויות
של כעלי מעמד מיושנים כדעתם מזה
ושל חריגים מזה ,הדוחים מסגרות ואינם
משתלבים בחכרה ,של אנשים המהלכים
בין קדושה וחטא ,הנתפסים ליצרים כלי
לוותר על שאיפת ההתעלות וההיטהרות.
ברור' שיש בכך משום תוכן אוניברסלי
המעשיר את תוכנם היהודי של הדברים.
ואילו אצלנו ,דומה שהמספר היהודי הגיע

אל הקורא העברי בעקבות  ...האנגלית,
כלומר לאחר שהביקורת וקהל הקוראים
כעולם הכירו כר .אומנם אחדים מספריו

תורגמו לעברית עוד קודם לכן  :קונץ
הסיפורים השטן מגוריי' הרומן הגדול

וכתיאטרון י

כספר גם רשימות סיפוריות ,שנכתנו לפני

זמן רב לעיתון ורכים כהן הפגמים של
הכתיבה הז'ורנליסטית החפוזה ,ותכופות
יש בתיאוריהן גם גודש של מיניות ושל
סטיות מיניות ,הדוחק את מקומו של העידון

וסביבתו.

בשביס-זינגר י באמנותו הסיפורית ,כיכולתו

לעצב

דמויות,

לרקום

עלילה

ולהעלות

רעיונות.

עכושה הנפלאות מלובלין בולטת נטייתו
של בשביס לגלות ולהאיר אלמנטים יוצאי
דופן של ההוויה ,אותה תערוכת ומזיגה של
ריאליזם משכנע ,מדהים כחיותו ,והכמיהה
אל ישות עלומה ,אל הנסתר ,המסתורי,
העל-טבעי.

אלה מסתמלים כיאשה מאזורי הוא עושה
הנפלאות מל וכלין' הממלא את היצירה
כולה עד שדומה כי לא נכתבה אלא כדי
לאפשר העלאתה של דמות עשירה זו .כל
שאר הגיבורים כרומן חיים כ~לו של יאשה,
מתקיימים

בזכותו'

אנו מכירים

אותם

רק

כתחום השפעתו של יאשה ,כמה שהוא מק-

דין עליהם .כחלקו הגדול של הספר מזכיר
יאשה

גיבורים

ידועים

מהספרות הרוסית,

יצירתו לאנגלית ,גבר גם

כארץ

לקדוש סגפן י אדם קל דעת החי מהיד
אל הפה ויהודי השואף לרדת לעומקן של
שאלות היקום ודרכי האלוהים ,רודף נשים
ותענוגות ,לוליין כמקצועו וכמעשיו גם
יחד' טרזן המעמיד פני מצליחן השמח
 ואיש נטול שורשים ,הנתפסכחלקו
למרה שחורה ,לייאוש  .. .יש שנראה ,כי
הוא מרכיב ומסיר מסכות ,כשחקן תיאטרון

המופיע כתפקידים שונים " :הוא מסוגל
להיות תמיד לאדם אחר  .יש לו כמה
פרצופים .הוא הכל  -כעת וכעונה אחת :
דתי' כופר' טוב ,רע ,כוזב ,ישר  .הוא יכול
להתאהב מי יודע ככמה נשים .הוא התכונן
להתנצר' אכל כשהוא מוצא כרחוב פיסת
נייר עם אותיות קודש ,הוא מוכרח להרימה
ולנשקה .כל יתר כני האדם הם כמפתחות,
שכל אחד מתאים למנעולו ,ואילו הוא,
יאשה ,יכול לפתוח את כל הנשמות".
ניכר נעליל' שהמספר הוגה חיכה רכה
לגיבורו ,אף כהציגו אותו כחולשותיו
וככשל ונותיר.

השורפים את עצמם ,גיבורים שכמותם אנו

מוצאים אצל דוסטוייבסקי' ניקולאי לסקוכ,
גורקי.

מיד

עם

הופעתו

הראשונה

משוך

עליו חוט של פיוט ,של תמימות ראשונית,
של חתירה אל פנימיותם של הדברים ,אף
כאשר

הם

מוצגים

כפשטותם

הבסיסית.

ואם עלילתו של עושה הנפלאות מל ובל ין'
למשל ,מתנהלת כלדבלין ,הרי שכהאחוזה

כילד מגודל הוא פוקח עיניים מרוב
השתאות למראה פלאי הבריאה ,מכקש
להבין את סודותיו הקטנים והגדולים של
הטבע " :כחצר גדל שפע עשנים וכל מיני
פרחים  :צהובים ,לבנים ,מנומרים ,מנרצים,
שניצתם מתפזרת לכל משכ-רוח .קוצים

הכ אחוזה

ודרדרים הגיעו כמעט עד לגג בית-הכיסא.

כי דמותו של קלמן יעקוכי נועדה לשמש

ציפורי קיץ פרפרו לכאן ולכאן' דבורים
זמזמו וטסו מפרח לפרח .על כל עלה

וגבעול פיזזו תולעת ,נחש קטן י פרפרי

הרומן כעל הרקע ההיסטורי העבד  .אולם
דווקא לאחר הפרסום העולמי והמעמד הרם
העניין

כגיבורים אחרים של כשכיס-זינגר' גם
יאשה עושה הנפלאות הוא איש הקצוות
 ובהצגת קצוות אלה גילה המחבריכולת וירטואוזית  :חוטא גדול ההופך

ליסטית היציבה ,התמונה ההיסטורית וחת-
מונה הסיפורית .זהו ריאליזם של תיאורי
דמויות וגורלות חיים על רקע היסטורי ברור
ומוגדר ,במסגרת של תקופ~ והתפתחותה.

באו' כיצד הם מתקיימים ? מה הם עושים
כלילה .ולאחר שהם מתים כחורף ,מהיכן
הם שורצים כקיץ "? תמיהותיו ושאלותיו
ותעיותיו הן כתחילה "כלליות" ; הוא אדם

שרכש כספרות האמריקנית כזכות תרגומי

אלא

גם

כמציאות הפרטית

כרומן האחוזה שולטת ככל הכתיבה הריא-

מחיי יהדות פולין עד

כשלושה כרכים

מכל' המהלך על חבל דק לא רק כקרקס

התועים כדרכי החיים ,כעלי נפש הומייה,

כריות קטנטנות ,שכמעט לא ניכרו לעין .
יאשה לעולם לא חדל להתפעל  :מהיכן

הכחדתה כידי הנאצים משפחת מושקאט'

מגל גוליה הקיצוניים כיותר .ועד אז' ה רא
מתגלה כמעשיו וכמחשכותיו כאיש תלוש

שלו' כהתקשרויותיו ויחסיו עם הכריות

 עכר לחלוטין  .כמוהו כעולמושחלף
של טולסטוי .ואף-על-פי-כן' הודות לדיוק
הראייה ולאמת הרגש שלו ,הוא גורם לנו
להתנסות בחיים שהתנהלו באותו עולם נגוז
ולהכין כי החיים הללו כמוהם כחיינו אנו".
רבקה וסט קבעה ,גם היא לפני שנים ,כי
כשביס-זינגר "הוא גדול הסופרים החיים

היהודי' הייחודי כל כך' תורגמו לא רק

הוא

לרכש דמות יהודית,

דווקא כאחד

הוא נישא על גלי הפופולריות ,היו לו
מספר מעידות כנחירת החומר לפרסום,
כאילו לא יכול היה לעמוד כפיתוי ופרסם

אך אני רוצה להתמקד כאן כיסודות
כעלי ערך בכמה רומנים חשוכים של

לאנגלית ,לצרפתית ,לגרמנית ולאיטלקית,

גויון 140

האמת היא ,כי כתיבתו של כשכיס-זינגר

או ,לא יהודי ולא גוי" .רק לקראת סיום
הרומן' כעקבות זעזוע קשה העוכר עליו י

הרומנים והסיפורים של זינגר הוא עולם

עמנו כיום".

30

כנתכיו וכזה אחר זה הם הופיעו כעברית.

מוזרי ש"נשאר חציו יהודי וחציו גוי

האמנותי.

וככן' אשוב לשאלתי  :כיצד קרה ,שסופר
יידיש כימינו' המוהיקני האחרון של ספרות
גוועת ,זכה למוניטין ולתהילה כעולם
הספרותי הגדול ויצירותיו כעלות התוכן

-

מתרחש הסיפור לרוב כוורשה ומחוזה
 האיזור הפולני השני ,המשמש זירתאירועים כספרי

כשכיס-זינגר .

זאת ועוד  .להבדיל מספרים אחרים שלו'

דמות

כמעט

מרכזית :

חסר

גיבור

המספר

אינו

ראשי'

ממקד

אם

את

שימת לבו בגיבור אחד  .הוא מגלה מידה
שווה של עניין בשורת אנשים ,הקשורים
קשר משפחתי או עלילתי  .מבחינת הקשר
המשפחתי

בין

הגיבורים,

מזכיר האחוזה

המגוללים

את

פרשת התפתחותה ושקיעתה הרוחנית,

ה- n

רומנים

בספרות העולם,

בדתית והכלכלית של משפחה שלמה ,על
כמה מדורותיה ,דוגמת בית רוגון מאקאר

ופנטסטיקח
לא מיל זרלא ,בית כודנכרוק לתרמאס מאן'
מפעל בית ארטמונוכ ל גררקי' הגדת בית

מםה

פורסייט לג'ון גרלסרררתי.
בשביס-זינגר פורש בהאחוזה יריעה רחבה

של חיים יהודיים בפרלין הנתונה לשלטונה
של רוסיה ,במחצית השנייה של המאה
ה  , 19-אחרי נסיובם הכושל של לארמנים
פלונים למרדד בצאר בשנות ה  . 60-התנאים
הכלכליים והפוליטיים המשתנים ,היחסים
בין השליטים הרוסים ונציגי האוכלוסייה
הפולנית ,שקיעתו ההדרגתית של מעמד
האצולה הפולני ופתיחת אפשרויות נר- n
בדת ליוזמות של הבורגנות הפעלתנית-
המתעשרת ,הלכי הרוח החדשים המת-
קשרים אל הליברליזם הפרזטיביסטי מזה
ואל תנועות המהפכה הראדיקלירת מזה -
עובדות אלה מטביעות את חותמן בהרריה
היהודית ,מביאות עליה תמורות ושינויים,
עד שמתגלות פרצות עמוקות בדפוסיה
המסורתיים ,לצד ההזדמנויות הניתנות לי-
הרדים לצבור הרן אר לבני היהודים לרכוש
השכלה ומקצועות חופשיים .לאלה ניתן
בדרך זר אר אחרת ביטוי

ברומן .

אך טעות תהיה זר לחשוב ,כי בשביס-

זיגגו מעלה לפנינו נציגי מעמדות ,מבטאי
רעיונות רבני אנוש ,שהם יצירי כפיה של

התפתחות היסטורית בלבד.
קררם כל ומעל לכל אנשים חיים ,יצורים
הנקרעים בין תשוקות ושאיפרת ראידיאלים
ונאמנות לדת ולמסדרת אברת .אף אחד
גיבוריו הם

מגיבורי האחוזה אינו דמות ססגונית כמר

יאשה מאזור' אך נדלם יחד מהררים גלריה
שלמה של טיפוסים ,רובם יהודים ,מקצתם
גדיים .והם אנשים שדנים מקצה אל קצה :

~
::ז

~

n
~
n

~

r

ההיסטורית ,התפיסה והגורל האישי.
בכל

בלא הודעה מוקדמת במלונו' מלדרה אותר

מחדש

ברחובות בואנרס-איירס ,משמשת לד מרדת

כמספר המיטיב לבנות דמויות ולהעלות

דרך אל עולם רפאים בפוכר ערני של
אותה עיר ונעלמת כמו הייתה בעצמה רוח

ב"משחק" של סיפורי
אומנם כל אחד לעצמו'

רפאים .האישה הצעירה מהסיפור המעריצה

בשביס-זינגר
תיאורים

מתגלה

קצרים

משקיע המספר
המשנה ברומן -
הבנוי

בשיטת

ומרתקים.

ההפסקות

פעם
מאמץ

וההמשכים,

ניכר

אך

לא אחת הם משתלבים ,גיבוריהם עוברים

מתחומו של האחד לתחום השני' קשרי
המשפחה ביניהם מוזכרים לסירוגין' גורל
בגורל נרגע ונפתחים ונסגרים מעגלים של
גורלות פרטיים וגורלות היסטוריים ,כשהבל
מתרחש בין הקצרות של מחפש דרך ואובדי

מתפרצת לביתו של הסרפד בניו-יורק ,מנסה

לכפרת עצמה עליו' מסבכת אותר בעניינים
ואיומים עם בעלה ראמה ,הטוענים שהיא
חדלת נפש' גורמת למהומה גדולה בחייו
השקטים  -ואף היא נעלמת כלא הייתה.
הרבה

מן

המוזרות

היידיש ,החיות באמריקה כבגלות והמן-

מינות את הסופר למסיבת השנה החדשה,
המסתיימת במריבה קשה ומתסכלת .בלה
מהמכשפה ,תלמידה כעררה ודוחה בכל
הופעתה ,מאוהבת עד טירוף במררה שלה

יראי שמים ואפיקורסים ,רבנים ומשומדים,

דרך.

נשים צדקניות נוסח ישן ובעלות תאורת
שאינן בוררות באמצעים כדי להשיג את
מבוקשן' רוזנים שירדד מגדולתם ומנכסיהם
ויהודים שכלכלו את מעשיהם בתבונה

העברת חלק מהגיבורים לארצות-הברית
מרחיבה "מ 1נחלה את התחום הגיארגרפי
שבר מתנהלת העלילה מעבר לפרלין דרדסיה,
ויוצרת אקלים שרנה בקטעים ובפרקים

אליה.

מסוימים.

יותר במעשה כשתי

רהררריחר כסף רב ,איכרים ,קצינים רוסיים,

עמך ישראל המצטופפים בדחילר ררחימר
בחצרו של הרבי רבני נרעד המרבים להג
על המהפכה שתזעזע סדרי עולם ,וערד.
לצד תמונות פשוטות ,כמעט אינפררמ-
טיבירת ,יש ברומן גם

תיאורים

מורכבים,

בעלי השלכות ומשמעדירת "צדדיות" ; אך
גם בהם נוקט המספר לשרן קונקרטית,
מעלה דברים באורח ישיר  .כאן אין הוא
נזקק לאלמנטים מעולם זר ורחוק ,של אגדה
ונוחרת נעלמים ,למוזרויות המקרבות אותר
אל הררמנטיזם הפנטסטי ; כאן 'כאמור ,הוא
עומד נדלו בתחום הריאליה ,שיש בר רק
מה

שעיניו רואות ואוזניו שדמעות,

ראינו

מסתיר תחת כנפי בגדר דברים נוספים.

הרומן הנחלה ,שהוא המשכר של הא-

חוזה ,מעביר אותם גיבורים לסוף המאה,
ומצעיד אותם קדימה מבחינת ההתפתחות

רמצ<לחה בכוח רצדנה ובכוח כשפים לרתקו
עניין

שהאהבה

רמ,ים אחדות על אמריקה כרקע לסיפן-
ריר של בשביס-זינגר' ועל דמויות נשים
בהם ,הפועלות מחוץ לנורמה ולמסגרות
החברתיות-המשפחתיות המקובלות .נשים
יהודיות אלה ,ילידות פרלין' היושבות
בפולין או בארצות-הברית ובארגנטינה ,הן
גיבורות תמהוניות ,חולניות ,אולי מטור-
פרת מעט ,שהתנהגותן ומעשיהן בלתי
צפויים ,והן כאילו משתלבות בפרקים
אוטוביוגרפיים שהסופר מעלה בסיפוריו.

הנקה למשל' גיבורת הסיפור בעל אותו
שם ,מקבלת את פניו של הסופר כאשר
הוא מגיע למסע הרצאות בארגנטינה,

מציגה עצמה כקרובת משפחה מפולין'
"נדבקת" אליו בלי שכוונותיה יתבררו
עד תום ,מופיעה ונעלמת ,מבקרת אותו

יש

גם

במשוררות

האישה

והשנאה

והכשפים

אחיות :
מאחדות

שתי

אותן

מדרגש
אחידת,

בכל'

מתחלקות גם בגבר אחד  Iאשר עזר להן
למצוא זר את זר אחרי השראה והמלחמה,
עד שהן כמעט מבלבלות עליו את דעתו
וגורמות לד להימלט מהן כל ערד נפשר בר.
עיקר נוחר של יצחק בשביס-זינגר' מעל
למעגלים התימטיים והיכולת לפתח נושא,
מעל לאותה הסתכלות אינדיבידראליסטית
בנפתוליהם של גורלות אדם על היסודות
המפתיעים שבהם ,הוא בכשדרנו
סיפור של ממש רללררתר בתיאורים חסכניים
וקולעים .לפרקים אפילו תיאוריו "הקטנים"
הם בעלי אופי ציורי מוטעם.
ובתחומיה של עלילה סיפורית ,העשויה ביד

לספר

מאומנת ,עלילה של בשר דדם ,מתנהלים
חיי הגיבורים בטבעיות .רבים מגיבוריו של

בשביס-זינגר הם בעלי קסם מוזר המעורר

את עניינו של הקורא.

•
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ממרחק

-

נולדתי ב  1934-בקיבוץ בית-אלפא .עם
הפילוג בשנת  1940עברו כל משפחות
מפא"י לרמת-יוחנן .התחלתי לצייר בגיל

שש :

שמשון

דוהרים לקרב

הגיבור'

העולם השנייה .בכיתה  ,,היה לנו מורה
כשעתר נדמה

היה לי ,שאני

צדיך לכתוב על
מגילה ,על רצף
שנע ללא הדף.
פסי משפטים,

מלים ,הברות ...
זרחי אלומה של
זרמי תודעה,

שחלקם קרובים
לפני הקרקע
וחלקם מתערבל
בחלל ושברגעים
מסוימים קיימים

בה 'חרא'

ר'היא' :

חיפאי לציור  -הצייר עוזר שבת .אני זוכר
עד היום את הרושם שעשתה עלי קריאתו :
"הכל א;אל ! תעשו מה שאתם רוצים,, .
בסוף כיתה י' הוא המליץ למועצת ההוראה
לשלוח אותי ללמוד בבצלאל ,שבתקופה

w

ההיא ניהל אותו מרדכי tזרד;ן  .הייתי
אז כבר בשלב שציירתי ציורי קיר לסדר
פסח בחדר-האוכל של רמת-יוחנן  .כבר אז
התחיל להתפתח אצלי משהו בקנה-מידה
גדול ,של ארכיטקטורה .כבר איירתי אז
פעמיים את ההגדה לפסח שערך המשורר

מתתיהו w

ל.ם .למדתי בבצלאל שנה אחת.

במסגרת ·ה·תוכנית קיבלנו שיעורי פיסול
מהפסל יעקב לב .תלמידי השנה השנייה
למדו אצל זאב בן-צבי ,הפסל הקוביסט,
ואפשר היה להציץ  .אני זוכר שבכל יום
ראשון בבוקר הייתה שעה של שקופיות עם
אדרוך י על כל הקיר  :השור הענק של מערת

 /5ל ? tמיןה ,למשל ,רא רדון' שתמיד לחשו

שהוא קצת שחקן י התרוצץ לרגליו :
חיים

!

איזו

עוצמת

הז~pם האדיר הזה !
תוך עשרות

שנים של חיים
במרחבים של

~סלע חשוף,
אתה מפתח

פיסול מדברי
המצטרף

לתהליכי העיצוב
הגיא ולוגיים
רהגארמרדפרלרגיים
של המרחבים
האלה .אתה
מגיע לכך,
שההימליה היא
~ן השיגור האדיר

ביותר שפיסלה
ה~קט;ניקה של

הלו; nת בעשרות
מליוני השנים
האחרונים בקדרם

הסלעי הזה.
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חיים

"איזה

מפכפכת

זה קו שיצר

בקו

עצמאות ...

פרבולה שמגיעה לשיאה בפסגת שכמו
של ש;ך הפרא הזה  " ...עם אותו אדרוך
הייתה לי תקרית זמן קצר אחר כך  .עשינו
תרגיל של רישום מדויק ,ריאליסטי .גמרתי
מוקדם .הוא גחן מעליי ושאל " :כבר
סיימת  ?".עניתי שכן " .ומה עם הפרטים "?
מלמלתי משהו ,ואז הוא ~  gק " :בעתיד
תצטרך להכין פלקט ל'ןגס ;'. pך בחתך של
הסיגריה בולטים עלעלי טבק חתוכים.
תצטרך להמחיש אותם ,כפיתיון לעובר
האורח ברחוב" .ואני ,אולי בבוסר נעורים,

עניתי " :לא באתי הנה כדי להכין פלקטים
למספרו " .הוא הרים את קולו בחריפות :
"בחור

הנכון ".

צעיר q ,ש;ב
בסוף

השנה

אם

הגעת

עזבתי י

למקום

התגייסתי

לגדלני ,והייתי סגן מפקד הסיירת .ב 1958-
התחלתי להלחים פסלי ברזל מופשטים
ולעבוד באבן  .ב  1963-הצגתי תערוכת
יחיד ראשונה במשכן לאמנות בעין-חרוד י
ובסוף אותה שנה הוצגה תערוכת יחיד שלי

במוזיאון לאמנות חדשה בחיפה .מיד אחר
כך נבחרו שתי עבודות לתערוכה שהוזמן
להרכיב כאן ;:ניל  gייץ י א;~ך המוזיאון
לאמנות מודרנית בניו-יורק .הוצגו בה 26
אמנים ישראלים ,והיא נעה כשנתיים על-פני
צפון-אמריקה .אחת העבודות הללו נרכשה
לאוסף המוזיאון בניו-יורק ,והשנייה לאוסף
כלסרן רוקפלר .בשנת  1964נסעתי על מילגה
ללמוד פיסול בלונדון  .בשנת  1966הוזמנתי
לבצע פסל חוץ ראשון' גדול יחסית ,לגן

שכתבתי

מה

זה

שירה.

אינו

מדיום

ו'היא' :

"בואי

מהחללים

אלה היו י~ :מלחמת

-

-

מסוימים קיימים בה 'הוא'

ק;ךאקים

פרשים

על יחסי המלים-חלל שלהם

אחר .בשעתו נדמה היה לי ,שאני צריך
לכתוב על מגילה ,על רצף שנע ללא הרף.
פסי משפטים ,מלים ,הברות  ...זוהי אלומה
של זרמי תודעה ,שחלקם קרובים לפני
הקרקע וחלקם מתערבל בחלל ,ושברגעים

אולי נפתח בסקירה אוטוביוגרפית.
•שיחת החודש

אם אני מביט בשירים שמתפרסמים בו

הפסלים של נילי ך;ז במוזיאון ישראל
בירושלים .הייתה לי גם תערוכת יחיד אחת
בגלריה "מרקורי" בלונדון  .ב  ' 66-יצרתי

שבין

את הקשר עם מדרשת שדה בוקר ,ועברתי

להתגורר שם .כבר אז היה היעד ברור לי :
לפתח אנטי-תזה לפיסול בכרכים הגדולים.

ב ' 58-

נשב יחד לרגע ה@~~ ה .ריק~ פעזגיים rךךים t

כבד פרסמת ספד.

היה כאן מסלול מקביל .בשנת  ' 58התחלתי
לכתוב ,בשם העט "אסף בן נר" .לא היה
נעים לי לחתום בשמיי כי כ'משורר' אתה
נחשף

יותר

מדי.

באותה

תקופה

שהיתי

בבית-אלפא ,כתבתי מחברת של משפטים

מקוטעים ,והראיתי אותם לנתן שחם .עבדנו
אז יחד בפלחה ,והוא היה הראשון שראה
אותם .הוא אמר לי " :אתה צריך להתאמן
בחריזה .זה דבר שצריך להתאמן בו".
באותן שנים ישראל רוזנצוויג ,עורך ספר
השומר הצעיר' עוד היה בחיים .הייתה לי
כימיה אתו ,והראיתי את המחברת גם לו.

הוא דפדף ואמר " :כן י אבל מה החללים
הללו בין השורות והמלים ? אינני יודע
במה למלא אותם ".זו הייתה שיחה חברית,
אבל מייאשת .זמן לא רב אחר כך נפגשתי,
בסיוע ידיד משותף ,עם שלונסקי .הוא לקח
את המחברת ,דפדף לאט ךהנ;ךן בראשו.
בסוף

אמר :

"בסדר".

ברוזנצוויג ושחם ,לכן

הייתי

שאלתי :

עוד

חדור

"האם אינך

מוצא שהרווחים בין השורות והחללים בין

המלים אין בהם דבר "? הוא ענה " :לא,
דווקא לא ! תמשיך "! כעבור כשנתיים יצא
הספר לאור.

הספד הראשון שלך' לילה גברה ,שרנה
משאד

הספדים

מכמה

בחינות,

רבין

השאר מבחינה סמנטית .יש בר עלילה'
יש הוא והיא  -יש יחסי אנוש .אלה
נעלמים בהדרגה בספרים שיצאו אחריו'
ובספר האחרון' תהומות אבק ,נעלמת
חשפה האנושית ,ונשאר חלל' חברות
 פיסול לשוני.אם מתייחסים אל חמשת הספרים כאל תה-
לין ,הוא פרוש על פני עשרים שנה .מ ' 58-
עד  '. 78כמו שאמרת ,הוא הולך והופך
לשטף איטי ,לקולות וtכקי קולות .זה הופך
יותר ויותר למדיום של מלים-הברות-תהום.
אני לא קרוב לשירה .לא עוקב אחריה באופן
אינטנסיבי .מה שאני רואה ,למשל' בעיתון

מלצר עלם מגבת למות~יו /שר.רק ש"~ח
שהוא

זכי~

פעמיים

זגw

מופיע שטף

ק

חיים " ...
רכבות,

אחר

בשיר

פסים~ ,מ;ת

תחנות הרכבת בצרפת כמין פסי קולות
מתקרבים ומתרחקים .זה למעשה קטע
ביוגרפי  :טיילתי פעם בצפון סקוטלנד'
בחוף שטוח ומפורץ  .היה מעורפל מאוד'
וכמעט לא ראו את המגדלור ,אבל נשמעו
צפירות ממרחקים ,ארניות געו .אי אפשר

היה לראות איפה מתחיל הים ,הגלים ,אבל
הצפירות המקוטעות היו אותות מגש•ז,.rים.

אפשר היה לשמוע בהם אותות מצוקה :
"אם מישהו שומע אותנו על פני האדמה ...
אם מישהו שומע אותנו על-פני האדמה ...
שילחו אלינו מיכלי דם .אנחנו נשרפים !"זה
היה הרבה לפני אסון מעבורת . challanger

יש כאן קונפליקט בין הספר כמדיום
כאגד של קטעים ודפים  -לבין הטקסט
השוטף .התחושה הייתה שאת כל זה צריך
לשנע ,להזרים באופן רב-מפלסי .ואכן•

-

יותר ויותר' כמו שאמרת ,ככל שהחלל
 המימד היקומי  -הלך ונפתח ,הלךוהתבהר ,ככל ש~יקך; יקום

וה~יקך; גלקסיה
לזרם ,גם המלים

-

אטום

-

 הופכים  l$ןםהמודפסות מתפוררות

לזרם.

כיצד
עם

מתעמתת תפיסת המלים

הגדרת

השידה,

הטוענת

שלך

שתפקיד

השידה הוא לתת ביטוי מדויק ככל
האפשר לחוויות האדם על ידי יצירת
סמלים חדשים ?
יש

משהו

משותף

בין

הטענה

הזו

ובין

הגישה שלי ,אבל יש בשטף הקולות הזה
גם מימו מובהק של ניכור  .אלו אינם יחסי

אנוש• אלא יותר סרחיף של זרמי תודעה
ושל צמתים אקראיים ביניהם.
בשיריך

אין

גם

יחסים

בין

האדם

לסביבה.
יש יחסים אקראיים .למשל• הדפים על

להנעה סילונית  ,J. P. L .אם על פני הפלנטות

J
I~1

המוצקות במערכת השמש התבצע פיסול

טקטוני .התשובה הייתה שכן .דיברנו על

המאדים ,שהוא הקרוב ביותר לכדור הארץ'

והוא מדברי -
וחולות .המדען הזה תיאר בפניי את
הקניון האדיר על פני המאדים ,שאורכו
כ  4000-ק"מ ,ועומקו כתשעה ק"מ .הצעתי
להציב לאורך שפת המצוק ההוא קו אבנים
' tא;קלידי ,אנושי ,בעזרת הג'יפ הרובוטי
שנשלח לשם לצורכי מחקר  .לפני שנה
יש על פניו מכתשים

נפגשתי

1

'פרי

f

במפקדת

נאס"א

בושינגטון'

עם

רייגס ,ראש תכנית מחקרי מערכת

השמש של נאס"א .כבר ב  , 1983-במסגרת
פרוייקט מעבורת החלל' הכריזה נאס"א
בציבור על פרוייקטים של פיסול בחלל'
ומספר אמנים מה.-ז M .I .הציעו פרוייקטים
בגובה של  500ק"מ מעל פני האדמה.

לדעתי ,זו " " earth bound intuition
הפיסול כיום ;יפות עדיין אל שדה הכבידה
של כדור הארץ  .הפיסול הרובוטי שהצעתי
לבצע על פני המאדים הוא פריצה של
הפיסול אל מחוץ לשדה הכבידה הזה .מכס
פלאנק ,ואחריו איינשטיין' מצאו שיש זהות
מסוימת בין מסה ואנרגיה ,ושללא שדות
כבידה ,יכולים פוטונים לנוע כמעט ללא

המלים

הארץ .העם שלי הוא המין האנושי.
איך אתה מגיע לפיסול הקיצוני שלך ?

תוך עשרות שנים של חיים במרחבים של

~סלע חשוף' אתה מפתח פיסול מדברי'

דרום-סיני' על משפחת ה ~ jZל;ת שעל רכו;ןי
הגןניט' ליד סנטה-קתרינה " :קפלה על

שמצטרף לתהליכי העיצוב הגיאולוגיים

נים  - ".. .זה נוגע לרגע ,לעשירית שנייה,

עד

שם

אליהו/

אטומה,

חסום

פיה

באב-

במיתר של אליהו הנביא הנמלט מאחאב.
אליהו ה תשבי' רב הטבחים של המו-

זרר R.ה ,
לבואו

הממוסדת

שהיהדות

במהרה,

כה

ה"סו~ר-נביא",

מצפה

שהוריד

ארבע-מאות יהודים כוהני ;ג~ל לנחל קישון
ועופם  ... " :ארבע מאות ראש צפים על פני

המים ,, ...

יש בי אתיאיזם ~ן;גרי' שמצטרף

לשוק מהשואה  .נסעתי פעם באוטובוס
בכביש מדברי ,ליד דימונה ,וברדיו ניגנו

שירי שואהw" .

ש מא;ת רינ;א

אתה מגיע לכך' שההימליה היא ~ן השיגור
האדיר ביותר שפיסלה ה~קט;ניקה של
הלו; nת בעשרות מליוני השנים האחרונים
בקרום הסלעי הזה .על פי גיאולוגים מס-
וימים ,ההימליה מתרוממת במילימטר בכל

הנשרפים ...

הנט;גחים  ...קראו לאל;::iיכם  ...אולי ~ wן
הוא

והגאומורפולוגיים של המרחבים האלה .

וייקץ ,, ...

באיזו מידה אתה יהודי ?

אני זורם באלומת התהליכים הזאת .בן

לחלוצי העלייה השלישית העובדת .לא
שותף להתדפקות החוזרת לאחור אל היה-
דרת הדתית .אתיאיסט גמור  .בלי להניד
ב,,פעף.

אין לך קשר לתפיסת דנציגר ?

לקיום
אלף שנים ,אל עבר התהומות .כהצטרפות
לעוצמה הזו ,ביצעתי בשנים 1981-83
את הפסל מעלה המדרגות מול פסגת

נולדתי יחף ,בארץ הזו .אני 'צבר' .לא היה
לי חלק בכנעניות ה~קית ,כמו נבמר;ך של

ה~~פור~ה  ' 1שנמצאת בהימליה המרכזית
ושגובהה  8091מטר  .השלב הבא הייתה

רבצי גר' של אלה שחטפו מכת חום כשנחתו

ההבנה האינטואיטיבית ,שאם נדידת היב-

בחוף יפו  .אני משייך את עצמי לנוודים
מדבריים,

~בדיים,

אולי

מונותיאיסטים,

באלפים הרביעי ,השלישי והשני לפני
הספירה .המולדת שלי כיום היא כדור

שרת מחוללת פיסול כאן' יכול להיות שזוהי
חוקיות אוניברסלית יקומית ,שמבצעת פי-
סול טקטוני גם על פני פלנטות אחרוח..
ואז ,באוגוסט  ', 82שאלתי מדען במעבדות

מגבלת זמן  .פוטון הוא נצחי' לפי הגדרות
העבודה הנוכחיות ,אם לא נשאב והותך
על ידי שדה כבידה .התהליך הזה מגיע
בשנים האחרונות אל הפיסול הבינגלקטי.
בפרוזדור ירושלים ,ליד משטרת בר-גיורא,

פועל מצפה לייזרים ,שמופעל היום על
ידי סוכנות החלל הישראלית ,בשיתוף
עם נאס"א .מכאן התחיל ה"רומן" עם
סוכנות החלל הישראלית .ב  22-ביוני ', 89
בערב,

בר-גיורא

ב 20,30-
מטיל אנרגיה ,שקוטרו  15ס"מ ,ואורכו
מיליארד ק"מ ,במהירות האור ,בניצב
למישור הכבידה של שביל החלב .משך
השיגור היה  55דקות ך  33-שניות .תוך
5

שעות

הוא

שוגר

מתחנת

נטש

את

מערכת

וכרגע הוא נמצא שתי שנות אור

את

1981-83
הפסל מעלה
המדרגרת מול
פסגת חאנפ,רנח
-

-

T

•1
בהימליה

שנמצאת

המרכזית וגובהה

מטר.

8091
השלב הבא

חייתה ההבנה

האינטואיטיבית.
שאם ברירת

היבשות מחוללת

פיסול כאן י
יכול לחיות
שזוהי חוקיות

אוניברסלית
יקומית .שמבצעת

פיסול טקטוני גם
על פני פלנטות
אחרות.

מכאן.

זה

מתרחב מזה שנתיים במהירות האור .היעד

בשלב זה הוא לשגר בעוד כשנה עשרים
מטילי אנרגיה כאלה בבת-אחת ממצפי
נאס"א שעל חצי הכדור הצפוני  .זו תהיה
"סופר-קתדרלה" שגובהה מיליארד ק"מ,
והיא נטולת-גג ,בלי קדושים ,בלי וי-
טראז'ים ,בלי נברשות  -פיסול קיומי של
ההומו-ארקטוס ,א;  f.ליסקי~ ,נטי-גן;:ני ; tאי,
שהייתי קורא לו "פיסול ביב-גלקטי" ,או,
בהקצנה

ביצעתי בשנים

השמש,

פיסול קיומי  .פיסול שמשגרים בו ישויות
סף-נצחיות ,אל האינסוף הבין-יקומי t~ .ול
צריך להרגיש מסה בכפות ידיו ,כאן'
על פני האדמה" .כאן' על פני האדמה",
כמו שכתבה רחל ,הוקם חלק משמעותי,
פיזי ,משדה הפיסול שלי .חלקו האנרגטי

 -ביב-יקומי.

שיחת החודש•

כאן .על פני
האדמה" .כאן י

על פני האדמה".
כמו שכתבה

רחלי חוקם חלק
משמעותיי פיזיי

משרה הפיסול
שלי .חלקו
האנרגטי מתרחב
מזח שנתיים

כמחירות

האור.

•

חבינגלקטי

וי~

§

מוסל-אליעזרוב :

יהודית

ן~

~

•סדנה

מתי הופיע ספר השירים הראשון

פולחני ופסיכופיזי  :ם;ק??נ; ":ב; ~ל~ים

ותרבויות אחרות כדי לתת מימו ארכיב-

שלך?

~ .רה ק;לוזק;:ב~~ךים ~ / ... /י ~י י~~ ~ןע... /
את ז-ועודת הזהות אשר לי " .ההתחברות

וסלי' מטאפיזי' לחוויית הקיום האנושית.

; ~:::::::::פפות

משקפיים

111

ומטרי,ד

יצא

ב-

 1980 ·· · ··. .בהוצאת מסדה ,בעריכת אמיר
 !lllll!!!!rגלבוע .אבל יהודה עמיחי פרסם
לראשונה משיריי ב"עכשיו" ב  , 1968-ואף
ניקד אותם והציג אותי בפני הציבור בערבי

שירה .אני לא יודעת על אדם אחר שעמיחי
פרסם שירים

שלו .

מנוגדות נעוצה בתולדותיי

מעין סעודה אחרונה

-

בהימצאותי

בעת ובעונה אחת בתוכני העולם הישן'

כל שיר הוא סיפור של משבר' מאבק קיומי

הוןה י  o/ג?ם ~דן : ;:rפ;ך~ים ל~ רה" ך"::זלדי

סתירות

;:זזק~ךה ן~~ נ;נ; 9:ל; זpל ~ךק;ליס" .צירופים

מטאפיזי .

אני חיה בתוך

ועימות בין העולם הפגאני' ה יצריי

מתקשים להבין אותם.

עולם הטבע ,לבין הדת והמוסר העבריים,

ספרי קצת על הרקע שלך .

כשדווקא

לאומי-ציוני .

משפחה

? iז~pה .רע;~י ?~ f iי

גדולה.

גןפ;.r.ייסז י; ך;ת ז;ו ? iי ? iים

איך המשפחה שלך מתייחסת לכתיבה ?

דמוניים של מסורות ותרבויות יוצרים מתח

והצומח,

שגגה"

העולם
יוצא

כתבתי

הפגאני'

מנצח.

את

כשהייתי

עולם
השיר

כבת

-

הטבע
"והאדם

, 19

בוגרת

סמינר למורות "בית יעקב" ,שהוא סמינר

חרדי .אפילו לא שמעתי על ט"ס אליוט.

;גגי;ךן זקלמ;ת
??  Iךג;ת ךרר~ים

w

קשות ,אבל גם בעולם רב-מימדי  .את זה
אני מנסה להביא בשירי' ולכן אנשים רבים

דתי מאוד עם גוון

7

לידי

ביטוי .

"כפפות ,משקפיים ומטריה"

לתרבויות ,מיתוסים ונופים זרים ורחוקים.

המסורתי' על ערכיו ותכניו
ובתוך ריאליה חילונית עם משיכה עצומה

המיוחדים,

ילידת ירושלים ,דור שביעי בארץ  .בית-רב

ערןה ~ pך;~ה

הבאתי לראשונה

את הקונספציה

הזאת

 אביזרים מודרניים שמשמשים להגנה נפוצו ואבדו ממעין flashולכיסוי
 backבין ת;ענ;: "~~:פ"iךן ~ד;ל זקש;tקט;ת
~ין ; nךש;ת ךךת ",ת;לכ_;~ לבין "~סי -י~

iךךי;~י'

יהודית מו  oל·אליעזרוב

~~ין 9

למסו' רות ,תרבויות -:,נ·;פים וזוויות ראייה

בשיר הראשון שכתבתי ,בערך בשנת

', 66

לשמחתי,

הם

אינם

את שיריי.

מבינים

רק בגיל  25בערך  ,כשהייתי סטודנטית
לפילוסופיה באוניברסיטה העברית ,קראתי
את ארץ

הישימון .

היצירה הזו חיכתה אותי

~;בט;ת י~~נ; :קרןע;ת ס~~~ים

ת;ל~~) ? iש;n
ךי;:נד~י; nןגק;גיצ;ת

;:נגרף ךתרק 7

מיצוי תמוני

ש;~ים

זpל ;:כקא ~נרךים זכזpזגלי
;ךן~~נ; :זpל ~דדז;כיס ~ייק;ן

אינני מעוניינת להתנצל' להתמודד ולפרש
למקורביי את עולמי הפנימי .אנשים בעלי

ך;י~ג;~ז~ ;:ינ;;ד~ירס ;:ז~זקיךי(

מערך

ך~פ;ך

~ ?tqt

ה קן

נפשי

דומה

ומטען

תרבותי

דומה

ת.ק.ק;ע?? ;:נחרצ;ת ז; city ;:הז i? ;:ים

ךצ;~קת

דיברת על הקושי של אנשים רבים לרדת
לעומקם של שירייך  .חאם זח נובע
מאופן בניית השיר' או משום שאת לא

~ין נ; ? tזקים ? iר~נ;:

ר~ד Wי זpל; ? iים ~ל!;כים

מתחשבת במערכת הקודים התרבותיים

של קבוצת ההתייחסות שלך ?
כל שיר הוא סיפור של משבר -
תמוני לתהליך ביוגרפי-נפשי' שמתלווים

מיצוי

למה דווקא אותך ?
עמיחי דיבר על "מקוריות"" ,נועזות",
"יהודיות"" .,אותנטיות" .הוא התלהב מאוד,
כינה את השירים "פצצות" דיבר על
אווירה ךמונית ,סוריאליסטית נוסח פליני'
על האופן שאני מערבת חומרים יהודיים
ומציאות חילונית כך שנוצרת דיאלקטיקה
חריפה.

מה שציטטתי עכשיו נאמר ונכתב לפני
יותר
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וחשות ה שירית ,לפי תפישתי' מקבילה
קיומית טראגית ואבסורדית,

לסיטואציה
שהיא סתומה ורב משמעית ביחד  .לכן
לצד תיאורים מדעיים מדויקים של תחלי-
כים ביולוגיים כמו היווצרות חיים ,כליה,

השחתת זרע ,מחלה קשה ,יבוא גם המימד

שנה.

זה

נכון

שקיים

עי-

רוב ,מתח וסתירות בין טקסיות פולחנית
יהודית או פגאנית מאגית לבין מציאות
חילונית .לשיר ",םיב; "~~:למשל ,יש מובן

;י".רW

ת

המטאפיזי ,הדמוני,
חלצ;ת יפהפי;ת  /ב;עך;ת עלי :פש"מל;.ת
;ךי~ה ·~:קר-י~ה דךי;~'~זpי;:בית  : / -ו~לי  t2ת
 wים
rד??רים ;:כמ;סד~יים  / ... 1ז; ::זילת ז ::י;
 /ת~ך;ר~ ;:א;  r:,י  /א; דיבוק ל~ק~ ~tלי /
או

את מסכימה עם הדברים האלח ?
מעשרים

אליו גם מרכיבים הזויים ורעיוניים .החת-

המדעי.

מצאתי "אליבי" למבנים השיריים שלי.
גם ט"ס אליוט יוצר קולאז' בין מסורות
ספרותיות ,נופים וזמנים שונים .הוא קרא

מסוגלים להבין' ולא רק להתרשם.

ת~~ץז?? :

בתדהמה ,והיא עדיין מהממת אותי .פתאום

r

ו~קרין ~ת;ך קרינות".
עיקר הקושי ,כנראה ,הוא בשיריי הארוכים.

אני מתפשטת בהם לעבר מסורות ,נופים

לזה "קורלציה אובייקטיבית" .אבל בניגוד
אליו' נקודת המוצא שלי אישית ,חווייתית.

המערכת התרבותית של אליוט' עם
המוזרויות של אזי חייתה מערכת
מקובלת .לאליוט לא חייתה בעיה של
התקבלות .חרא פרץ מיד .
אולי הפריצה שלו הייתה הודות ל"הערות"
שכתב לארץ הישימון  .אם לא היו ההערות,
האם אותה אליטה תרבותית ,שהיצירה
נכתבה עבורה ,הייתה מסוגלת לקבל אותה ?
צריך גם לברר איך עזרא פאונו היה פעיל
בתוך העניין הזה .עזרא פאונו קיבל את
כתב היד של אליוט ,והוא השמיט ,ערך
וזקכתב .הוא כבר היה אז משורר מפורסם,

והוא זה שהביא לפרסומו של אליוט
ולהתקבלותו על ידי האליטה התרבותית.
כאשר אתה מדבר על קוד תרבותי ,קבוצת
ההתייחסות שלי אינה גדולה ,אבל היא
מובחרת.

יש

ביניהם

משוררים

כאמיר

גלבוע ז"ל' שהוציא לאור את הספר
הראשון שלי' פרופ' צבי לוז' שהיה בחבר
השופטים שהעניק לי את פרס וורטהיים

לשידה ופרס היצירה ע"ש ראש הממשלה,
והמשודד אבנר טדיינין י שהשכיל לדאות את
הזרמים התת קרקעיים בשידה שלי ,ולתת
להם פרשנות נפלאה במאמר ב"ידיעות
אחרונות" ביולי '. 90

אולי חבעיח בשירייך חיא הקושי לגשר
על הפערים בין חשודות ,שהקשר ביניהן
אינו מובן לקורא ?
אולי מה שנדאה לך קשה הם תחומי
החוויה שלי  :המעבדים החדים בין דיאליה
חילונית לטקסיות פולחנית של יהדות ,- n
זית ובוכרית .בין התפרקות יצרית לתעוקת
הטמאות ודגשי אשם .בין התפרעות לריסון
ובין תחושות מורכבות של טהרה וטומאה
מתגבשת שידה מסריטת ,שהופכת אפילו
את "טקס הכלולות" ל"טקס הטלת מום".
זהו מצב של ן~ךז", "r.בvזזr.כ;ז והרושם
המתקבל לפי ההגדרות של אבנר טדיינין י
הוא של "גבישים מוזרים" .הרושם הזה
מתחזק בספר תוןדות ,כי בו אני מרחיבה
את היקף החוויה עד ליצירת קוסמולוגיה
אישית של מתחים בין "מ 1:iס~ל;ה;ת  iJל~ן"
ל"הפדעה דיפ~זית נרשמת אז כשנת; של

מri

-

:

T

•

T

• :

•

•••

•

•:

:

•:

T

".ן;ז~ אופי "הגבישים המוזרים" נובע

גם מכך י ששירים מסוימים או חלקים
"חלומות מודרכים" ,כהגדרת

 .מהם ,הם

בודחס ,בתיאור המאבק הנצחי בין הטוב

והרע .וכמו החלומות ,הם אניגמתיים ,כי

הם בלתי מסתברים בתפיסת הזמן י החלל
ועקרון הסיבתיות הדיאליסטית .אבל הם
בעלי משמעות עמוקה ודב כיוונית.

למצב
אקח

את

השיר

~ין ~ iJןז,וים

~1

 :pמ; ~ ;:~-ניש

ל~זאךל

דוגמה לתפיסה דב מימדית ולאינטגרציה
בין

לכתיבת השיר שתי חווייות :
 חווייתקיומית ,פיזית ונפשית

אחת ,חוויה
עקדות.

הייתי נשואה כבד מספר שנים ולא הריתי.
החוויה

השנייה

קשורה

בתחוש· ת

כדת,

שהתעצמה למימד מטאפיזי ולהתפוררות
קוסמית,

בעקבות

ביקוד

שערכתי

בה-,

החורבן" :

מח היחס שלך לשפה ? את לא מתנזרת
לשון גבוהה,
מלשון ספרותית
ומשימוש במלים ארכאיות ואפילו

הבית ,מקום בית המקדש שחרב ,לאחד
מלחמת ששת הימים .זה ביקוד אסור

"שדופות . ,,

לפי ההלכה היהודית ,ודינו כדת .בעקבות

בהתאם

הביקור הזה ,חלמתי באותו לילה חלום
בלהות ,על אישה שמלקטת איברים .הד
הבית הוא מקום בית המקדש שחרב ,אבל

הוא גם ביטוי מטאפודי למקום מגרדי אותה
אישה אנונימית ,שביתה חרב עליה .האישה
הזו היא פדוייקציה של ה"אני הדובר"
כשיד .החלום שמובא בבית הראשון הוא
"חלום מודדך" .כלומד ,הוספתי ושיניתי
פרטים בחלום המקורי ,כדי לבטא התפר-,
דרת קוסמית טוטאלית .אי לכך י הוספתי את
המלה הבודדת "~ליל" כצליל מנותק ללא

הרמוניה ,והיא מבטאת גם התפורות ווקלית

ביקום .כך גם לגבי המלה ".וין~" הידיים
הן אומנם חלק מז;כ~אי האיברים הפתולוגי
שהאישה מלקטת בחלום ,אבל הדימוי
"  :pת;נ~;נ~ זpל זקע;~ים ~~כ;ז Qים" ה~סף
לחלום ,כסמל לאין-א;נ~ת גברית והתפר-
דרת .המשכו זpל הדימוי  :P " -ת;נ~;נ~ זpל
ע;~ים ~~נ;ז Qים >ר:iזצ:רזכ ק לה ,לחת;ך ~ת

w

. -גם ה;א

הופיעו דק ידיו ,כשהמעבד מראש הצמח
השיר

םרנה

המיקרוקוסמוס וה~קדוקוסמוס .קדמו

סד.אש ךל~ Wם א; (" ; r,ץי~~~

לראש הגבר הוא דו-משמעיי ומקבל אופי
מקברי של קטל צומח וקטל אדם .אותה

גם

למורכבותו

חומדי

במשקעים

השיר

של

המארג

מגוונים,

תרבותיים

השירי

ומקורותיהם

שונים :

החל

מל-

שרן עתיקה ,שקשורה בפולחן ובטקס,
לשון התנ"ך י המשנה והמדרש ומאידך
לשון מודרנית ושימוש במונחים מדעיים
ומקצועיים מתחומי הקולנוע ,הפילוסופיה,
הגיאולוגיה ,הביולוגיה ,הכימיה והפיזיקה.
בנוסף ,יש אפילו סלנג .בדדך כלל ,בצד
השימוש בלשון גבוהה וארכאית ,בא הבי-
גרד ,שמבטא דיאליה חילונית כמימוש לס-
תירה ולמורכבות התוכנית-דעיונית הקיימת
בשיר.

חאם זח רומח ~"ויקצן~ים ךןפ~~י" בשיר
"אותות כדת  ? ,,כשאת אומדת חירם

~;,-םי~ןצ~" אף אחד לא מאמין שבאמת

מ;,בד במצורעים .בתרבות שלנו' מצורע
חרא אדם מוכתם.

אני מתייחסת למצורעים אמיתיים .גרנו
לא הדחק מבית החולים "הנסן" בטלניה,
שהוא בית-חולים למצורעים שעדיין קיים.
זה היה סיוט שליווה אותי כל שנות
ילדותי ובגרותי .אבי י בתוקף תפקידו כדב,

ביוגרפי-נפשי מורכב

:r ttזד ן;ךזr.ו::

ר~ד

~ר  1$נ:וה ~ל ;:זר  iJת~:
~ ה  15זכת ת~~ל?? ~ 1$רים

w

.ך;ל ~ר 1?1ה ס~~נ;זנ;nw :

;ך זק.ל ~.ךב

~ליל,
~~ןב ~ל ~גה  j2ש ;:נלי זק.זקש
ד:דיו

1

:r

מוסף לחלום המקורי מתוך מודע~ת .בחלום

מתאר חורבן  -איש ואישה על רקע חודכן
הד הבית והתפוררות קוסמית .זוהי ,למשל,

;א??~ wnים דtזזכי rv

ן=-י

;: 11/:;1ניל ::יtזז;זד 1ת

w

נסי לשחזר כתיבת שיד.
"אחדי

w

r

? 7א;~ nים דtזזכי ו ::ר~ד
זק.ןכב;א ךיפ : 91ה ~ל;הית ? 7כ;! ת~~

-

:דיו ;:זז;רל1י;ת ;נ~כ; j? :נ;ת זק.ל  11/ע;~ים ? 7םיכ;~~t

w

>דהנ:יזכ ק לrז לז;זז-ו.ר ~ת ::יי.אש
דל;wם א; 1 ~ f. ;nיץ(.

א;נ:וrז~ Wה ? iןא:zוי ~ל.ייף ז;נן ;:זזpיש;ךים  vד~~ים

נ;w:פ;; nש~n
~; qר~;צw n

~ י

נ;.:ךו;:זם ס~;פ:

 1נ;; f :יל נ;~ף ;:זןם
? 7א~~ ~י!קי
נ;;:נלים ~רחי  iJגדדי;ם ן~~ע :די.

אישה אינה דק גרדם סביל בהדס הבריאה,
אלא היא גרדם פעיל בהמתת הצומח ,החי
והאדם ,מתוך התחזות .תיי:ז.י~-ל~~
בבית השני יש צעקה אידרטית וצעקה לא-

ל והים .בכל מלה יש כפל משמעות ~ :לין ;
אדם ; אלוהים ; מישורים לבנים ; בשפות
קשרת וכולי .חורבן בית אישי ולארמי
מתערבים

זה

בזה ,ודורשים

תיקון

אישי,

לאומי וקוסמי כמר שמרכא בבית השלישי :
"שתכו~ ידיפ~ז~ה ~ל;iךית ' ז;כ;כ~;ו~ת ~ין
". iJםי~ן~ זוהי משאלה ,שכוללת תיקון
אידרטי י לארמי וקוסמיי אבל היא גם מאוד
פסימית

וצינית.

הדוברת

אינה

היה

מבקד

שם.

הוא

דאה

מדאות קשים,

ובעקבות התיאורים שלו חלמתי חלומות
זרועה ,למרות שאני עצמי לא דאיתי מצורע
מעולם .שנים לא עבדתי סמוך למקום .פעם,
לפני מספר שנים ,הסרפד הירושלמי הישיש

והמקסים אדיה ליפשיץ ז"ל י בא  .לבקר אותי
בסוכות .אחדי שליוויתי אותו ,רציתי לחזור
הביתה דדך הרחוב שליד בית-החולים

"הנסן" ,אבל הוא ממש התחנן " :אל תלכי
בדדך הזאת ,גם אני לא הולך בה" .והוא
נשמע מפוחד

ומסתורי.

שוחח :

מאמינה

בתגשמותה .זה בולט ב:שרדה שמסיימת

את השיר " :כמו ;:~ iביש ל~זאןל" .האחדות

לסיכום' מחו שיד טוב

יעקב בסר

בעינייך ?

האידוטית-קרסמית תהיה לכל היותר כמארג

שיד מפתיע ,בעל עוצמה רבה ,שמבטא
עולם פנימי עשיר ודב מימדי .שיד כזה הוא

עכביש.

שיד עצום ,לא סתם שיד טוב.

•
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"

·ב סמסטר

האחרון

ריצ"ר

במכללת

חיפה ,הנחתי עם עמיתיי בררך בררך

====5

1

האדריכל ,וכרמלה בן-ישי ,האמנית,
לתיאטררן 1
פרדיקט שנושאר היה עיצוב
ושהוקדש למחזאי נסים אלוני .במסגרת
בין-חוגית עוצבו ןגק.ט לתפאורה ,רישומי
תלבושות וכרזות לשלושה ממחזותיו של
אלוני  :אכזר מכל המלך ,אדי קינג ,והנסיכה

ן~
~

•תיאטרון

האמריקאית.

דירן בעיצוב
מחזרת נסים

אלוני לבמה

הפרדיקט לא התיימר ללמד את הנושא,
 ששמשרם שזמנו היה מוגבל מארד
פגישות בנדת שש שערת כל אחת  -אלא
שם לעצמו כמטרה לאפשר את יצירתיותם
של הסטודנטים בתנועה מן המושג אל
המוצג ,אר במלים אחרות  -יצירה חומרית
תלת-מימדית בהשראת המלה ,השפה.
הדגשנו

את

המחזה

הכתוב,

ההשראה

היצירתית

שעשוי

היצירה

הלש-,

כלומר

בית ,לעורר במעצב  :העיצוב שהוא יוצר
נותן ביטוי ראשוני וקרוב לתחושות דהר-
הררים שעלו בר בעקבות השפעתו חי-
שירה של הטקסט הכתוב .צררתי המ-
עצבים ,מקרב הסטודנטים לעיצוב ,-א
גראפי 1
ריכלי  Iלעיצוב אופנה ולעיצוב
התבקשו להיות קשובים יותר לשלבים
הראשונים של עבודתם ,שכללה כין היתר
קרלאז'ים פראיים דר-מימדיים ואחר כך
תלת-מימדיים ,אשר נתנו ביטוי ראשוני
וישיר לתחושותיהם ויחסם אל המחזה
שארתו היד צריכים לעצב ,יותר מאשר

להנחיות אר לדרישות הבמאי  Iכפי שמתרחש
הדבר במציאות בחיי

התיאטררן .

בשלב האחרון הוצגו עשר עבודות בתע-
רוכה בטרקלין תיאטררן חיפה ,רעם העלאת
הצגתו של נסים אלוני ,הכלה וציד הפ-
רפדים ,בתיאטררן הקאמרי בת"א ,הועברה

התערוכה לשם.

הטבעי"ם,

המפוזרים,

חסרי

המשמעות,

ירכלו להיות המנסרה התיאטרלית המקנה
נטרח כלל מי זה אני  ...בכלל  ...אינני זוכר ...
זה היה מזמן

-

וכר'"

הטלטול הפרוע שבין האופי דמוי הזיקרקין-
דיבור למצב הדיפרסיה של "מי אני בכלל",
הטלטלה שבין ניתוחים פלסטיים הדלי-
דוריים לבין הקרנפקציה חסרת החן של
דרום תל-אביב ,לעולם ישאירו אותנו
תדהים ובוהים מי הוא מי רמי הוא מה .גם

הניתוח הפלסטי ,עם הביוגרפיות החדשות
לבקרים ,כמר גם הקרנפקציה המתפוררת,
לא ישיבו לנר תשרנה חד-משמעית לשאלה

באמצעות

אחת

מדמויות

המחזה

לייחס רעיונות אלה למחזאי עצמו

I

ראוי

לדדן בהם ברצינות ,אף שהם מושמעים
מפיה של דמות פיקטיבית ...
"החיים באמת זה רק בהצגה ".משפט פך-

דרקסלי ב~צטלה אלרגית טיפוסית ,החורג
מנוקשותו של הדקדוק העברי ובמקצב תוזז
שמוסיפה המלה באמת לנוסח הלוגי הקר :
"החיים הם הצגה".

אם כן ,יש חיים ,דיש חיים באמת ,ויוצא מכך

שיש גם חיים לא באמת .החיים באמת הם
רק בהצגה  -כל יתר החיים אינם באמת,
כדלל חייהם

של

אלה

מאתנו היושבים

באולם ושומעים את דברי ג'ר-אלרני  .דהרי
אנו יודעים שההיפך הוא הנכון  .החיים על
הבמה הם משחק ,ואילו החיים שמחוץ
לבמה הם הם החיים באמת.

אלא שמחשבה נוספת תבהיר לנר את הגירנו

רוחו  .גם נסים אלוני אינו חרסך בהערות.
כמעט ניתן "לראות" את מחזותיו תוך כדי
קריאה.

כביכול הקל המחזאי על המעצבים העדשים
 כזה קראו רעשו י ותצלחבמלאכה
בידיכם המלאכה .אלא שאין הדבר כך כלל
וכלל.
מחזה כתוב ,שלא כמר מחזה מוצג ,הוא
כתב עדרת על הדברים ,כפי שכבר קרר

באמת
בעבר  .המחזה הוא כביכול מפת סימנים
ואותרת ,שהמפענחים ארתה יזכו בסרפד של
דבר להגיע אל המטמון .
המעצב יוצר דברים שישתמשו בהם

בעתיד.

אין לדעת מי' אין לדעת מתי ואיך  Iאר
מה יקרה לדברים אלה .עלילות הדברים
ודאי שהן חידה .מה יקרה בבית שהקים

האדריכלי מי ילבש את הבגד שעיצב
הארפנאי רמה יקרה ללובש הבגד  -רק
לאלוהים פתרונים.
בתיאטררן המצב

הפרך .

המעצבים

נוהגים

קצת כארכיארלרגים ,מפענחים את רמזי
השפה הכתרנה כדי להעלות ,כביכול

מחדש ,את הסביבה הפיזית ,החלת-

האדם מהר ,החיים מה הם.

מימדית ,של גיבורי המחזה המסרים.
המעצב צועד בעקבות המושג אל המוצג.
הוא חייב להיות רגיש ופתוח לקשר
המסובך הזה ,שהוא כל כך אישי .כירדן

"מסכות ,זה חשוב מסכות ,הצגה על החיים
בלי מסכות זה לא הצגה".
אלוני למעצב מספר רעיונות .גם מבלי

הבמה את ההצגה כפי שראה המחזאי בעיני

המנסרת בחלל העולם מאז הולדת הדרמה :

במציאות הזויה.

משגר

תאורן

-

אם

יעקבו

בדייקנות

אחרי

הוראות המחזאי י עשויים להעלות על קרשי

החיים

בעקבות אלה ברצוני להידרש לנושא העי-
צרב בתיאטררן' ולעיצוב מחזותיו של אלוני

במחזה אדי קינג אומר ג'רבאני גאלנטה :
"החיים באמת זה רק בהצגה  ,, ...רעוד :
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החיים המעוצבים היטב בידי האמן היוצר

1

החיים שעברו את חב.רדה הבלתי טבעית
של המחזאי  Iהחיים שנבחרו באופן מכדדן 1
מבוקר וממרקד על ידי המחזאי היוצר
עולם עלי בימה ,שהוא ,כביכול ,מחליפו
של הבורא עלי ארמדת ,רק חיים אלה,
שנוצרו כדי שיחזר בהם בני דורו וקהילתו 1
כדי שיעמדו אל מדל החיים האקראיים,

התיאטררן י אליבא ואלוניי חייב לעסוק
בשאלות הגדולות .אחרת אין בר עניין.
מחשבות מעין אלד חייבות להעסיק מארד
את מעצבי מחזותיו של אלוני .רעיונות
פרדוקסליים מעין אלה יציבו את המעצבים
על המסלול רב התהפוכות של עיסוק

בפרט.

36

החד כתער של הגנרל הנעלם ,שערשה
הצגות במוסד בר היה ג'ר שררי 18
ואשר מפיר נטל ג'ר את הרעידן הפרדוקסלי
דלעיל  :החיים באמת הם החיים שבאמת
כדאי לחידת ,ש"שררה" לחידת .החיים
שבאמת כדאי להתייחס אליהם ,שכדאי
לכתוב עליהם  -הם החיים שבדרמות .רק
שנים,

ירג'ין ארגיל ,למשל ,משקיע לפחות כרבע
מתכולת מחזותיו בהערות .המעצבים -
במאי ,שחקנים ,תפאורן ,מעצב תלבושות,

נכרן אומנם ,שאין עילה לעיסוק בתיאטררן
אלא רק לעיסוק במציאות ,אך מציאות זאת
חייבת להיות הזויה ,חלומית ,מעין מעגל
של מציאות-הזיה ,התומכות זר בזר למרות
הניגוד הקוטבי

שביניהן .

ההזיה הבימתית של המעצב חייבת להיות
כה ריאלית ,עד כי תאפשר את התרחשותם

של אירועי המחזה .עם זאת ,אין לתאר
עיצובה של ממשרת בימתית אלא אם כן
היא מועלית באוב חבלי מקסם השרא של
התיאטררן עד לרמת החלום ,רמת ההזיה.
מחזה כתוב נראה ,בעצם ,כתרשים של
הדברים הנאמרים על-ידי הדמויות בדי-

ברר ישיר' כל דמות בשמה .בנוסף ישנן
הערות' והנחיות של המחזאי י המדפנות
אל היוצרים המעצבים את המחזה .בהערות
שדליים אר בסוגריים ,מנסה המחזאי להודיע
למעוניינים כיצד צריכים להיראות הבמה
והאביזרים שעליה ,כמר גם כיצד אמורים
להיראות השחקנים ,התנהגותם ומבע קולם.

שהוא,

המעצב,

עוסק

במישור

הפומבי,

בהליכה מעין סרטנית ,הוא חייב לגלות את
הסביבה הפיזית אשר בה ,ואך ורק בה ,לפי
תחושתו ,יכלו הדברים לקרדת כפי שאכן
קרר במחזה.

הערות המחזאי לא יובילו רחוק .המעצב
כלוא בסיטואציה אלרגית טיפוסית .הוא
מגלה אותרת למעשי עברי שיקרר על הבמה
בעתיד.

מעצב

התיאטררן

אמרר,

אם

כן,

לעצב עבר עתידי .אין זה די לדעת מה
היה בעבר  .יש לאפשר לדברים לקרדת שרב
ושרב .המעצב קשור הן לאותות המחזה והן
להוראות הבמאי ולדרכי השחקנים .הוא
אמרר להיות נאמן לכולם ,ויחד עם זאת
 לעצמו.המעצב נקרע בין מציאות לקסמי חלדם ,בין
הוראות צר מצפרנו לצדדים אחרים .בקיצור,

מזרמן לד כאב ראשי אך גם אתגר יוצא מן
הכלל.
אם אשתמש בלשונם של האדריכלים,
ניתן לומר שהמחזה הוא בבחינת פרוגרמה
אדריכלית .במונח פרוגרמה מציינים הא-,
ויכלים את קטע העבודה שלהם ,שהוא
נולד מושגי .האדריכלים רוצים לדעת כל

עדך ומשמערת לחיים שמחוץ לתיאטדרן .
מדברי ג'ר משתמע פרדוקס נוסף :

"הצגה

על החיים בלי מסכות זה לא הצגה"
שרב נוסחה אלרגית טיפוסית

-

-

משפט

קיימת למחזה המסרים אך ודק תפאורה
אפשרית אחת ,שארתה הוא צדיך לגלות.
בעזרת השאלות "איפה ואיך קרר הדברים
כפי

שקרו".

יחסי

מציאות-הזיה

נשמרים

האומד שני דברים שונים בעת רבעונה אחת.

היטב במהלך זה של היצירה התיאטררנית.

גלויים לחלוטין  Iאין בהם עניין לדרמה ,אר

מחזותיו של כיסים אלוני עוסקים בערד
מתח דר-קוטבי אופייני  :היחס מלכות-גלות
אר מרדד-מלך .

אר שהצגה על החיים ללא מסברת איננה
הצגה' משרם שחיים ללא מסכות ,חיים

שהצגה על החיים ללא שימוש במסכות
אינה ממלאת את תפקידה כראוי ,כלומד
איננה הצגה על החיים באמת .כך אר
כך  Iעיקרה של הצגה הוא החיים דווקא
ולא התיאטררן  Iכפי שניתן לשער עקב
"משחקירתם" של מחזרת אלוני.

ברסנה של הממלכה כחרבה .

וכאחריות

אישית.

המאבק שניהל רחבעם כנגד דמות אביר לא
היה פחות סוער וכואב מן המאבק שניהל

תמיכה נוספת ברעיון  Iהפעם מפי "השחקן"

כנגד

במחזה הנסיכה האמריקאית ,מערכה שנייה,

הפוליטיים ,המיתוס של המרדד במלך
ובאלוהיו ,הסמל המנואץ ביותר בתנ"ך
ארבערתיר 1
של מרדד וכרפד .עדיין על
מול כל משנאיר ,ואשתו בכללם ,טוען
המלך שהמלוכה היא בחסדי האל ,כשם

תמרנה

רביעית :

"שאלה המנסרת בחלל העולם בזמן
דון

I

היא :

האדם

מהר ? ...

הא-n

ויורשה נא להשיב

קול גים תשובה נרקבת  :כן  -ניתוחים
פלסטיים .כל יום ניתוח מחדש קרלגים !
כל ברקד פנים חדשות ! כל ערב אגר רענן'
ביוגרפיה אישית טרייה ,אופי בשלל צבעי

חיאטרוו•

המרדד

השגיב,

ראשון

המהפכנים

שאבהות חינה בחסדי האל .אין השלטון

ניתן למשחקים פוליטיים ולבחישת כל מי
שידר בכל ,אלא הוא מתת משמים ליחיד

הקשת!".

והחיים בהצגה

אכזר מכל המלך' המהפכה והתרנגולת,
הנסיכה האמריקאית ,נפוליאון חי או מת,

 אין צריךכגדי המלך' אדי קינג
לטרוח הרבה כדי להוכיח ,שאלוני כותב
על מלכים ,על מלכות ,רעל גודלם .בכל
מחזותיו ,כולל דודה ליזה הוצוענים של
יפו  Iישנה מפולת גדולה כלשהי ,ירידה

מגדולה ,ליקריי מאודות .ראם נפילה אר
מפלה ,אין גדולה מנפילתו-מפלתו של
מלך.
בימינו אין ערד מלכות ומלכים במלוא
 מלךמשמערתם של תארים אלה
בחסד האל .המלכים מהררים היום תפאורה
בלבד להצגה הגדולה של הדמוקרטיה.
הם אינם ערד המלכים החצי-אלים ,שהזינו
את המחזאים מראשית הדרמה רעד לימי

הקולגים הם כמרבן אנשי התיאטררן והקול-
נוע .מסכות הן אביזר מיושן

רפרימיטיב".

בימינו מחליף ניתוח פלסטי את המסכה.
אם כבד אז כבר .והדי לנר אמירה חד
משמעית ומוחלטת ,המופיעה בסופה של
התמרנה הרביעית .אך מה יאמר לנר השחקן
בפתיחתה של התמונה הבאה :
"פרדי  :אתה לא היית צריך לעוף
לאוסטרליה ?
שחקן  :אוסטרליה ? עם דיפרסיה כזאת ...
הוא איכר רואה ,איכר חש  ...הכל התפורר ...
כל הניתוחים  ...כל הבניין הנהדר  ...אני
שרב

אני'

ביוגרפיה ...
דבר ,אני ...

אדוני

הנסיך ...

עם

אגר ...

עם

כולי קרנפקציה ,סתם ,שרם
וירשום לפניו ,ירשום  :אינני

מה שניתן אודות מזמיני העבודה וטעמם,

כדי לכסרת ולנחש מהר סרג החיים העתיד
להתרחש בין כותלי ביתם המתוכנן  .הם
מנסים להבין ולפענח את אופיים ,רצונם
ותכונותיהם של המזמינים ,ולהסיק לפי
תחזיות התנהגות את גודלם הרצוי של
חללים ,פתחים ,כניסות ויציאות .הם מנסים
לכמת תחושות וטעמים כדי לעמוד היטב
בדרישות הבלתי מדידות של המזמינים.

המחזה הכתוב מספק את כל זה' כולל מה
שמתרחש באמת בין האנשים המשתמשים

בחללים והמתנהגים בין הקירות .המחזה

מספק פרטים סגוליים ביותר .פרטים ,-מ
שיעים אר מרעישים על הדמויות ,פרטים

אינטימיים ואנטומיים  -כל מה שעשוי
לספק את סקרנותם של אדריכלים.
ואכן אפשר לומר ,שעבור המעצב היחיד,

הסגולה  -המלך  -האב של עמו.
נסים אלוני בוחר להתייחס לשאלות חב-
דתיות עקרוניות של תקופתו וחברתו דק
דרך המנסרה התיאטררנית ,בלי להיות
מונחה רעל ידי אמונה דתית אר פוליטית,
ללא זיהוי פוליטי כלשהו  Iאלא כמחזאי בעל
אופי רנסנסי' המנסה להעלות אל הבמה
את הדירן הציבורי במלוא מורכבותו' מעבר
לזמנו' ובמלוא היחס לנושא עצמו ולא
לפתרונו  .אלוני קושר את המרידה במלוכה
קשר של ניגרר ואחדות ,כצמודים בהכרח.
אין מרדד ללא מלך ואין מלך שאין לו
מרדד.

גם את הדירן הפסיכולוגי ,המודרני רה-,

הרנסנס.

אין

לנר

אדיפוס

לשמר

ראוי

או נסיך ובמרקי ראוי לשמר .אנחנו חיים
בעידן "הדמוקרטי" האפוד-אפרד-אפרד לפי

אלוני  .החיים באמת הם החיים שבגדולה :
"מלכות אינטריגה אלוהים אהבה" ,כפי
שאומר הגנרל האנונימי של אלוני אבדי
קינג" ,אינם יותר .אנחנו חיים חיים קטנים".

אך המפלה הזאת משמשת את נסים
אלוני כנקודה אדכימדית לכתיבת מחזותיו.
הוא מוציא מתוק מעז

I

את המפלה הוא

חוגג כנצחרן הדרמה שלו .המלך רחבעם,
כמר

עמיתו

I

ההרהנשראדן

I

הופך

להיות

הליצן של עצמו .ירידה מאין כמרה למלך,
אך זוהי ירידה לצורך עלייה אל הדירן
הרחב שבמחזרת .רחבעם ,המלך

ההי- o

מרקדטי על הקשר בין מלך-אב לבן-מרדד

טרדי ,וירבעם ,המרדד ההיסטורי ,משמשים

מעלה אלוני לרמת המיתוס והמלוכה.
אם אין לנר מלרכה דאריה לשמה ,משרם

בידי אלוני לשם דירן  Iגם עקרוני רגם
עכשרי ,כפי שמלמדנו היטב פדרפ' גרשון

שהדמוקרטיה סירסה את המלכות ,הדי שה-
מאפיה האיטלקית בניר-יורק ,תת-המלכות
שבגלות ,תספק לנר חצר מלכות ומלך
'.,אינסטנט" .אם אין נקטר נשתה

אספרסו.

כיום ,כשאין לנר אדיפוס רלאירס ראויים
לשמם ,חייב אדם צעיר החפץ בגדולה
לקחת לעצמו אב-מלך ,לקרם עליו ,למדוד
בר ואף להרגו .דק כך יזכה בגדולת
הגנגסטר  .זאת התורה שמלמד גאל נטה את
אדי טרם היותר קינג .פרויד לעניים ,בלא
מחלצות מלכות ,הוא פרויד משעמם.
בברגרמניה המלכותית העניינים יגעים אף
יותר  .בר גרמניה עשויה להיקרא בעברית
 .ה ~,~~:בוג  -אל ברוסית,צחה
ומניה

 -טירוף .

שקד במאמרו המפורט  Iשפרדסם בגליונרת

 "אלגיה 135ר  136-של עתרן 77
טראגיקרמית על המלכות האבודה" .הוא
כותב

שם :

")הנסיכה

האמריקאית(

הוא

מחזה סימבולי  Iשבר מבטא המחבר רגשות

אלגיים של אמן המבכה את התמוטטותה
של אמנות אמת ,ושל צרפה המתבונן ברצח
אב פאת טי על ידי בן ציני' ושל ישראלי
של שכרת הששים ,הדואה לנגד עיניו את
שקיעתו של חלום חברתי גדול' מבכה
I

את מרתם הרוחני של החולמים ומאשים
את הציניות העצובה-שמחה של הבנים
השורדים ,שעזרו לאבותיהם למרת,, .
המשך בע'D
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מערכית :

משח חכם

םיפור

קישרת הערמוניות נשמעו רועשות זעקניות ,והן עלו לשיען-

~

ודין כתרועות תרנגול הוד~ .אפשר היה לשמוע אותן מדחוק,
&11
~_ _.. ,·:·,·::;,_':
וכשהגעת לגשר שברא כולת לדעת מה מקודן

'·",:•:::

-

 -מוכר

משקה השרש.

" !!1!1הוא היה גבר בא בימים כדוב מוכרי משקה השרש ,ולבושו
כלבושם המסורתי  -סינר אדום ,ישן ונקי' כרוך מסביב למותניו'
וכותונת עם שרוולים בצבע ודוד בהיר לעודו' ושום דבר אחד לא
כיסה את גופו פרט לתחתונים אדונים שהותירו את שוקיו חשופות.
היה לו זקן ארוך' אך לא הדוד' ובדי היה שהוא גידל אותו כיאה
לאדם מבוגד' או כדי להעטרת על עצמו הדרת כבוד מלאכותית ,או
לפחות כדי לחסוך את מחיר גילוחו
כל יום.
הוא עמד באמצע הגשר בדיוק .הוא וכדו המזודבב כמעט שסגדו

את הדרך' כי הכד היה עצום וישן' כאילו גם הוא היה זקן פיסח.
מנת חלקו של המוכר הייתה לשאת אותו על חזהו לכל ימי חייו.
הייתה לו זרבובית אדונה וכפופת קצה ,כאילו הייתה זאת ידו
מעוותת השיתוק של זקן' מושטת לקיבוץ נדבות.
ידי האיש היו תלויות לו מאחוד .ידו הימנית לא חדלה מלהקיש

בערמוניות ,וקולן עלה צורח ומכהם .הוא הקיש לשיעורין' מקיש

שתי נקישות בזו אחד זו' משתתק לרגע ,ושוב מקיש ומכריז :
"מדענן !  ".הוא היה אומד את המלה בנימה שאין בה לא רעננות ולא
התלהבות ,כי החורף היה בעיצומו ,והשמש כבד שקעה ,והעולם
היה דווי אותה אווירה חולנית הבאה בעקבות שקיעת החמה
וטרם רדת החשכה .הבדיות עבדו את הגשר אילמים ,אצים-רצים,

ובמרוצתם היה מקדרותו של יום הנוטה למות ,ומצינתו של חורף.
הבדיות עבדו ואיש לא הסב מבט אל מוכר השרש' ואיש לא שעה
לנקישותיו ,כי חורף היה ,ומי שותה שוש בחורף ? מי חושב אף
לפתוח את פיו או להתעכב כדי ללגום לגימה אחת ?

ואף על פי כן' הערמוניות המשיכו להקיש ולהשמיע את זעקותיהן
הרצופות .וככל שהתבונן המוכר ביקום ודאה את הבדיות מסתננים
סביבו ונעלמים כאילו בלעו אותם מקומות מסתור חבויים ,וככל
שדאה את הפצע הפתוח והמדמם שהשמש פצעה בשמים בחדירתה

 ככל שדאה את כל זאת התקצרודדכם אל עולם החשכה
ההפסקות בין הנקישות ,וקולן עלה והתעצם ,ונתמך בקריאת

"מדענן ! ,,

שיצאה מגרון מכווץ ונטוי לעצמו ,כאילו הוא התכופף

על עצמו כדי להוציא בכוח את הקריאה "מדענן!" ,שהתעקשה
להיתקע בתחתיתו ולא לצאת ממנו  .הכד רבץ על חזהו כאסון כבד'
והוא עדיין מלא ,כי כל מה שכבד מכד מאז הבוקר לא הסתכם
לכדי העלאת אוד במנודה או קניית דבר מה ללפת בו את הפת.
הדקות עכרו במהירות ,והזמן הסתנן כהסתננות הבדיות ,כאילו גם
הוא נתקף צינה.

הערמוניות נקשו ,צרחניות ,חדות ,היסטריות ,כאילו ביקשו להתג-
רות ולצודד אוזניים .החשכה גברה והשתררה על עולם גדול ,וצינת

השמים עטפה את הארץ' והארץ הלכה והתרוקנה מהבדיות ,וכל
דבר עטה גוון אפוד-כחול' והתקדר' והתרוקן מחיות .הגרון שאג :

"מדענן ! ,,

והשאגה יצאה חדה והשלימה את שאון הנקישות ,ומדי

פעם היה ממלט " :רחמיך ,אל נדיב !  ".הוא האריך במלה האחרונה
כאילו ביקש לעשות ממנה חבל ארוך שישלח אותו לאודך הגשר
כדי לעצור את האנשים ,ושוב "רחמיך "! קצרה ויוצאת מהלב,
כאילו ביקש לפייס את הבדיות אחדי השאגה ולרצותן .
האנשים עבדו ושבו ,מתים ,קפואים מקוד ,נוקשים ,ופניהם חיוורות

ויגעות ,ועיניהם כבויות כאילו החורף שכן כתוכן' ואיש מהם לא
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גם אז איש לא שעה אליו .
הזמן עבד ,העובדים ושבים הלכו והתמעטו ,כיפת השמים הלכה
וסגדה על הארץ' עולם החשכה הלך והתרחב ,הפצע שבשמים הלך
והתאחה ,ואדמומיתו הלכה ונעלמה ,והבדיות הלכו והפכו לדוחות
רפאים.

נקישות הערמוניות החלו להתרכך  .האיש חדל להכריז " :מדענן!".
הוא דק חזר ואמד " :רחמיך' אל נדיב!" ,והוא אמד "נדיב" בקול
מתחנן .הוא אמד זאת לכל אשד מסביבו ,לארץ ולשמים ,למכוניות
ולמרכבות ,ואפילו לבעל בית הקפה המקומי ,שישב גם הוא ,כולו
רועד ומתכונן לעזוב.
כל התחינה בקולו עבדה אל נחושת הערמוניות ונקישותיהן רדפו זו
את זו אומנם ,ולשיעורין' אך הייתה בהן צרידות ,כאילו ביקש את
האנשים להפנות אליו מבט ,דק מבט אחד ,ובלי שיקנו .מדוע הם
מזעיפים פנים ומסבים אותן כמבקשים להתחמק מתפקיד מעיק ?
מה היה קודה להם לו אך הביטו ?
אך לא הנקישות ולא הקריאות הצליחו למשוך תשומת לב.
או אז לבשו פני הזקן העוויה ,שיש בה טוב לב ויש בה ייאוש,
וגביניו השתרבבו מעל לעיניו בהבעת תוכחה אילמת .ידיו עדיין

היו תלויות לו מאחוד' אך הנקישות שככה חדותן' והתרחקו זו מזו'
והפכו למעין דפיקות לב גוסס ,שותקות ארוכות ופתאום מתפרצות
כבדק ,כאילו ביקשו להילחם בחידלון  .מדי פעם היה האיש מעיף
מבט אל מה שהספיק למנוד ואל מה שלא הספיק למנוד וממלמל

בין שפתיו הרועדות מקוד " :רחמיך' אל נדיב "!
האיש נותר עומד כך ,כאילו ציפה למשהו ,לנס שיתרחש וירוקן
את הכד וימלא את כיסו  .אחד הוא החיש את צעדיו' ועבד את
הגשר בתקווה שתזומן לו פרנסתו' ולא זומנה לו  .הוא עמד בצד

הדרך' לוטש עיניים אל השמים ואל הארץ' אל האודות הדחוקים
והקרובים ,ודבר לא קודה ושום נס אינו מתחולל.
ייאוש גמור אחזו .גביניו המשורבבים התרוממו ,וההעוויה עבדה

בלא שוב .הבעת דווחה נפרשה על פניו ,והנקישות המרוחקות זו
מזו החלו להתקרב זו לזו' אך הפעם הן לבשו צביון מוזר  .לא
עוד שאון התרועה הרצופה ,שדמתה לצווחות אווזים מפוחדים.
הן התחברו זו עם זו ריצדו נעימה אחרת ,נעימה להשבית ,מפזזת,
עצובה .האיש המשיך להקיש בלי משים ,והנעימה יצאה בלי משים
גם היא ,לוחשת ומסתתרת באפלה ,ואיש לא שמע אותה ,עד
שהוא התעודד למה שמחוללות אצבעותיו .הוא הקשיב קמעה,
חייך' והדים את גבותיו כאילו ערבה הנעימה לאוזניו ובאה כמרפא

למכאוביו .הוא התמיד בה ,והוסיף לדייק בה ולשפדה

 -והלא

הוא היה מומחה להקשה בערמוניות  -עד שהייתה ללחישות
צרודות הקורעות את הלב ועוצרות את הנשימה .הנעימה כה ערבה

לו עד שהחל לנענע בראשו להתנגנותה ,ניע קל וכולו אומד כבוד,

והנענועים הגיעו לשערות זקנו שגם הן החלו להתנדנד ולרצד .
הוא עמד ארוכות ,מביט באנשים ובעולם באדישות גמורה ,ידו

הימנית מלחשת בנחושת אל הנחושת ,וההתרגשות הגיעה אל הכד
ואל זרבוביתו ,וגם הם החלו לרטט ולהתנדנד .איש מלבדו לא
שמע .הוא היה מבוסם משום שאיש מלבדו לא שמע ,ואיש לא
הפנה מבט אליו ,והמנגינה יצאה ערבה ,יפחנית ונעימה בשלוות
הערב.

הוא נותר עומד על עומדו עד שהפכו החושך לדוח רפאים.
אחד הוא החל לזוע ולכוון את צעדיו אל שברא אלבלד.
הוא פסע לאט ,מיואש ,נטוי לאחוד ,ידיו מאחוריו והערמוניות
נוקשות ,והוא מתנדנד לצלילן המלחש ,צעד צעד ולחישה ,לחישה

כאובה ושכולה ,צעד צעד ונקישה ,נקישה קלה ורוויית תוגה.
צלו הלך ונמחה בלילה עד שנעלם לגמדי ,והאוזן לא שמעה אלא
לחישות הנחושת לנחושת ,שהלכו והנמיכו' נעשו שקופות יותר

אבה להעיף אליו מבט על אף עמדו באמצע הגשר.
האיש מילט מגרונו "מדענן" ותכף "רחמיך ,אל נדיב !"ל"מדענן!".
הוא מילט את שתי הקריאות גבוהות ,רועשות ,מחדישות אוזניים

והנמיכו.

כקריאות האחרונות לעזרה של ספינה טובעת.

והעולם גדול גדול ,והעלטה סמיכה סמיכה.

•

ששון סומך

י~ס~ף ~וריס

-

צ'כוב מצרי

מםה

יוסוף ~וריס

) ( 1927-1991

1! ,,

' ,
,א. . w
~ןריס ,שהלך לעולמו לפני
....

שאינו שונה מזולתו )ראה ,למשל ,הסיפור
השוטר השחור בתרגומו של משה חכם,
"עתרן  ", 77גליון  (, 113המגמה הדידקטית,
המאפיינת כמה וכמה מסופרי השמאל

שנה .שני הסופרים ,הרוסי והערבי,

הערבים ,נעדרת כליל מסיפוריו .האמנות

הספרות .שניהם הצטיינו באמנות הסיפור

היא המכתיבה בכל מקרה את התימאטיקה
של היצירה.

כרב מצרי" ,כך נהגו רבים

לכנות את הסופר יוסוף

שבועות אחדים ,לאחר מחלה קשה ,והוא
בן 64
היו רופאים שזנחו את מקצועם לטובת

-

הקצר' אך גם מז'אנרים אחרים

דרמה

הסיפור מארש השקיעה )?)ארש אל-ע'ררב

בעיקר  -לא הניחו ידם.
אולם בעוד המספרים הערבים שקדמו לא-,

במקור (,

המרכא כאן בתרגום חדש' משקף

ריס הושפעו רבות מכתיבתם של סופרים

כמה

אירופיים כמופאסאן וצ'כוב ,ולעתים אף

המאפיינות את יצירתו המוקדמת של ,-א

ניסו במודע לחקותם ,הרי אדריס שאף
לאורך דרכו הספרותית ליצור משהו שונה,
מקורי ,מצרי במובהק .השכלתו הספרותית
הייתה מצומצמת ביותר' אך כשרונו בלט

ריס .הסיפור הופיע לראשונה בשנת , 1956
ומאז תורגם למספר שפות) ,לעברית תורגם
הסיפור לראשונה על ידי טוביה שמרש ז"ל.
התרגום נקרא מארש ערבית ,ונכלל בקובץ
"שייך עלי מאיים  :סיפורים מצריים" ;
הוצאת הקיבוץ המאוחד ; תשל"א(.
לכאורה ,זהו סיפור "חברתי" ,שגיבורו
עני מרוד' המתאמץ לשווא למכור את

כבר

בסיפוריו

הראשונים,

שכתבם

עם מותו

בעודו

סטודנט בפקולטה לרפואה .את החוויה
הכפרית המצרית ,חוויית ילדותו ונעוריו'
עיצב אדריס בדרך משלו" .ניסיתי לגלות

מהתכונות

הסגנוניות

והתימאטיות

גם את היסוד ה"פלאסטי"
את הדינמיקה של הטקסט.
במקום אחד לאורך הסיפור,
אות הסופיות הוא נע לעבר
הרקע

שמאחוריו

אחד

מתואר

מהשלבים

כדי להגביר
הזקן ניצב
ורק בפסק-
ביתו  .אולם

בצורה

שונה

הנפשיים-צליליים

האדמה

משקה חשוש )"ערקסוס" בערבית( ,שהוא

והטין"  ,כתב בשנת , 1970
אל סגנונו של המספר העממי המצרי ".

נושא על גבו  .רחמיו של הקורא נכמרים
לנוכח סבלו ואכזבותיו ,והלשון שבה
מוזרם המידע בתחילת הסיפור מעודדת את
הקורא לצפות לסיפור של סבל ומצוקה.
אולם ה"סיפור" החברתי מתפוגג מיד
לאחר המשפטים הראשונים ,ובמובן מסוים
נעצרת העלילה כליל  .עיקרו של הטקסט
 התבוננות בפסיכולוגיה של התסכול.הסופר נמנע מלגייס לצורך זה מונחים
פסיכולוגיים או פילוסופיים ,ותחת זאת
הוא מנצל באורח מופלא את הקריאות
שמשמיע האיש ואת הצלילים שמשמיעות

בכל
הנ"ל .צורת העולם משתנה ככל שהשמש
נעלמת ,ובמקביל לכך משתנות תחושותיו
של האיש .כמה מתיאורי הנוף האלה
מזכירים ,מבחינת השימוש הפונקציונלי
בצבעים-אורות-צללים ,את סדרת הציורים
של הקתדרלה של רואן מעשה ידיו של
קלוד מונה.
אולם מהי התימאטיקה של סיפורנו ? יושם
לב שהסיום מציג את האיש במצב הת-
מוגגות שאין לה כל "צידוק" בהתחשב
במצבו האומלל .מקורה של התמוגגות
זו )המהולה ,אומנם ,בעצבות( היא המנ-
אצבעותיו

סגנון כתיבה מצרי' שריחו כריח

"ניסיתי להגיע

קודמיו

 ;Jךבו

להבליט

את

סבלם

של

הפלאחים כקולקטיב ,ובה בעת השקיפו על

גיבוריהם הכפריים מרחוק ,מגבוה ,ולעתים

אף תיארו את הפלאה כדמות מגוחכת ,שאין
בה עומק אנושי .אדריס ,לעומתם ,ניסה

לראות דווקא את המורכב ואת הכלל-אנושי
שבנפשו של הפלאח ,ובה בעת הדגיש את
הספציפי בהווייתו

ובסביבתו.

גם את האדם

העירוני' הקהירי' ידע לעצב תוך סטייה
מפורשת מהדגם הנאטורליסטי ,שאפיין
את יצירתם של קודמיו )וביניהם ,במידת

ערמוניות הנחושת שבהן הוא משתמש ,ככל

גינה

מוכרי משקה השרש ,כדי להסב את תשומת
לב העוברים ושבים לסחורתו .הקולות,
ובעיקר צלילי הערמוניות ,משתנים עם

הוירטואוזיות .אמנות הצלילים והקולות
לא סייעה בידי המוכר הזקן להבטיח
את פת לחמו ,אך מששוחררה מתפקידה

ביחסן אל החיים ובאינטראקציה שלהן

חלוף הזמן' וניתן להבחין בארבעה שלבים
צליליים-אמוטיביים  :שלב התקווה שלא

ה"מסחרי" הייתה למקור התעלות פנימית,
למזור לנפש הרוויה .ההדגש החברתי

והלכה פואטיקה מודרניסטית-ניסויית ,אך
גם כאן לא ויתר אדריס על "מצרירתה" של

אפסה עדיין ; שלב הפחד ההיסטרי הפוקד
אותו לקראת סוף היום )הפותח במלים :
"הדקות עברו במהירות  ; "( ...שלב הייאוש
המוחלט )הפותח במלים "הזמן עבר'
העוברים ושבים הלכו והתמעטו ••• ("  jשלב

אמונים לרעיונות השמאל( לא הכתיבו לו
כניעה לתפיסה הספרותית הקרויה "ריא-
ליזם סוציאליסטי" ,ולא השתקפה בחלוקת
העולם לשחור מול לבן' לדמויות חיוביות
מול שליליות .אף הדמות הבזויה ביותר
בהקשר הפוליטי יכולה להתגלות כאדם

האדישות שלאחר הייאוש .עד כאן התוכן
הפסיכולוגי .המבנה ה"סימפוני" המרובע
הוא אשר מעניק לטקסט שלפנינו צורה
ותוכן' והוא אשר הופנו לסיפור' חרף העדר
ה"עלילה" במובנה המקובל.

לשפה( ,וכן בניסיון לבטא ,באמצעות מלים
ודימויים ,את מלוא הדינמיקה של שעת

הסופר

•

מה ,נגיב מחפוז עצמו( .גיבוריו העירוניים

של אדריס אינם "קורבנות" של תנאים
חיצוניים ,אלא דמויות השונות זו מזו
עם

סביבתן .

ביצירתו המאוחרת השתלטה

המודרנה.

דעותיו השמאליות של אדריס )הוא היה
קומוניסט בראשית דרכו' ועד סוף חייו שמר

בנוסף

לצלילים

ולקולות

מנצל

שמפיקות

)עוני( ,שאפיין

הערמוניות

בין

את פתיחת הסיפור'

פינה

את מקומו למוטיבים פסיכולוגיים )פחד'
ייאוש( ,שאינם מנותקים מהיסוד החברתי,

אולם לבסוף מופיע מוטיב האמנות הצרופה
ונותן לסיפור את טעמו המיוחד .את כל זאת
משיג אדריס על ידי שימוש מרוכז ביסודות
לשוניים בעלי איכות אקוסטית בולטת
)איכות שלא תמיד ניתן לתרגמה משפה

השקיעה.
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דדך המלך .כיגרהר "העמק הצרכן  ",משרם שגם בירח

• תמוז ,עת גובלים אף האיתנים שבזרעים ,שודדת כאן

 iiiiiiiתדיר צינה ,בדרמה למרתף.

זאגרביי קרמפגה הגיע אל החודש שב"עמק הצרכן" עם שחד .בלילה
ירד הטל והסביבה כולה התקשתה בך;ק עדפילים לבנבנים .זאגרביי
השתדך ל~טר בין העצים המוכספים .הוא בא ללקט עצי הסקה.
פיסח היה בדגלו השמאלית רכל חייו התקנא בבחורי הכפר ,חסונים
ואיתנים בשתי דגליהם .עתה

-

הדהד זאגרביי

-

הגיע הזמן

והבחורים מתקנאים בר  :פיסח בדגלו האחת כפי שהיגר' אין לוקחים
אותר אל החזית.

לאוזניו הגיעה צעקה

-

זועמת :

היי ,קרם כבד ,בן בליעל ,פן אמחץ ארתך במכות !

אחד

כשמער

צעקות

נוספות.

הצורחות

באר

מכיורן

שדה

הברד

רזאגרביי מיהר רידד מן השביל .
השיירה ,אשד עבדה אתמול בחוצות הכפר ,עצרה לליגת לילה בשולי
הגבעה ,בשדה הברד שליד היעד .מבין השיחים שמהם הציץ ,נגלתה
לו התמרנה בכל היקפה  :השדה האפוד ,מרכה עדפילים ,ובעיבודו
כתם גדול ומדובלל ,וזקיפים המתייגעים להקים את האומללים ,על
מגת לסדר אותם בשיירה .מדחוק לא דאה את פגי האנשים ,אבל
יום קררם דאה אותם מקרוב ,שעה שעבדו בתרך הכפר .זמן מה עמד

משמע ,קרקריאש ידע ,דואים מה

ידע ...

אהובה

כת·חנה

הביטו !

כיצד הגיח

אותר ,בדאגה משקית ! במחשבה תחילה למצוא אותר

לכשיחזור.

נגיח כי תמצא

אנא,

אותר ...

הוא הושיט את שתי ידיר לעבד השק ואחז בר' ובר ברגע נרתע
לאחוד בבעתה ,מתחבא בין השיחים  :השק דיבר בלשון בני אדם !
 יכולה כבד לבכות ,אבא ? מותר ?לאחד שהתאושש קמעא ,דאה זאגרביי כיצד מיטלטל השק על
הקרקע ,ומפתחו מגיח ראש ילדה קטנה ,עטוף סודר אפרד ,לחייה
כחולות מקרר.
הילדה הביטה סביבה נדהמת ,מבקשת את אביה ,רזאגרביי החל
לסגת במהירות כגנב " :דק זה חסד לי ערד ! ,,
משהגיע לדדך המלך' פגה לכירון הכפר בהילוכו הצולע ,ובלבו
הדגשה מוזרה .כאילו זה עתה חנק מישהו במר ידיר .גיסה להדגע
במחשבה ,כי הוא עצמו לא עשה לה כל דע ,לילדה ;גם לולא הזדמן
לשם ,ממילא הייתה מתעודדת ברדדה ביעד  .. .אולם מחשבות אלו
לא הצליחו לפטור אותר מן החרדה שהשתלטה עליו .לנגד עיניו
עמדה הילדה בסודרה הקט ,ברדדה בין העצים העירומים ,מביטה
נדהמת סביבה ,ובאוזניו הדהד

הקול :

"מותר כבד לבכות ,אבא "?
נשבה דוח חרישית ,חדה ,של תחילת חורף .משמים גבוהים צנחו
גרשישי שלג עגולים וקשים ,כמר גרגרי דגן שחרד.
לזאגרביי גדמה ,כי את הילדה נטש הגבר הגברה ההוא ,במקטורן

ליד השער ובכל פעם שחש כי לבר מתכווץ מצעד למראה הלחיים

השחור .הוא הבחין בר כאשד יצא מן היעד .אבל יכול להיות שלא

המצומקות ,הסחוטות ,והעיניים הכבויות ,נאחז בדברי פקיד הדשות

הוא נטש ארתה  .אפשר שאחד .כי רבים נכנסו ויצאו את היעד.

קרקריאש " :עכשיו הם נראים מרופטים ,אבל אילו דאית אותם לפגי

ולמה שאלה הילדה אם מותר לה מעכשיו לבכות ? כנראה ,שעה

שגה ! הר-הר ! " ...

שנטש ארתה בתרך השק ,הדריך ארתה האב שתשב בשקט ,עד אשד
תעבוד השיירה ,ואחד

כך ...

ההסבר הבריק חד וחלק .ודאי שכך היה ! בדוד ! אמד לה לשתוק

i
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למראה השיירה נחפזו אחדים מן האיכרים אל בתיהם וחזרו מי עם

גבלרל לחם ,מי עם צרוד קטן של ביצים ,ובהחבא ,שלא יבחינו
בהם השוטרים ,תחבר אותם לידיים הנפחדות והרועדות .אפילו

דודה פדרסיגה ,אשתו של השכן דימיטדי אדמאש ,היא עצמה ענייה
מדודה ,הוציאה גם היא צרוד קטן של ביצים ותחבה אותר בסתר
לידי ישישה גיבנת ,ואחד חזר ה וקפאה על עמדה ליד השער,
שוכחת להסיר את ידה מעל פיה ,כאילו זה עתה היא מלווה את
בניה אלי קבר  .זאגרביי זרק בה מבט תמה  :הלא הוציא פקיד הדשות
קרקריאש את הפקודה ההיא ,שכל מי שיעזור ויחביא את הז'ידים
והקומוניסטים יהיה צפרי ל  ...והם  ...כיצד לא פוחדים ! לא ! באשד
לו' הוא אינו רוצה להיות מעורב .לא ולא ! ...
והוא נכנס אל הבית.
עתה עומד זאגרביי חברי בין השיחים ,בקצה היעד ,ומביט בשדה.

משוכנע בוודאי ,כי בכפר גדול כזה יימצא מי שיציל את הילדה .
שהיא תישאר בחיים ,אם נגזר עליו למרת .האיש היה משוכנע ...
בראש הגבעה עצר זאגרביי להצית לו סיגריה ,אבל הגפרורים כבר
בזה אחד זה .זאגרביי הביט ארוכות בסיגריה ,כאילו אשמתה היא זר

שהגפרורים ממאנים להידלק ,ובאחת הטיח ארתה בשנאה ארצה.
 ואני ,במה אני אשם ? הה ?ההם  -את הנאצים ,את המלחמה ,את היהודים !  ...שיישא בערל
קרקריאש ,שכברדו מתעסק בפוליטיקה !
והוא נשא את דגליו אל ביתר  .במרכז הכפר דאה את המסבאה
פתוחה ,סטה פתאום לעבדה והזמין כרס וודקה .זאגרביי לא נמנה
עם השתיינים ,אבל הפעם דוקן את כרסו בלגימה אחת ,בצימאון
הדי לא אני המצאתי את הדברים

בלתי צפרי .עם שלא היה מורגל בשתייה ,חש מיד כי ראשו מתחיל
להסתחרר ,כי החרם מציף אותר והוקל ללבו.

"לעזאזל "! -
אשמה  ...קרקריאש רה כגופייה שלו' שישאר הם באחריות " ...

הדהד זאגרביי בצאתו מן המסבאה .אני נקי מכל

כאשד דאתה אותר אשתו ,שיכור ובלא עצי הסקה ,פכרה את ידיה
בתדהמה:

-

ארי ואברי לי ! איזו תזזית נכנסה בך' שהש.זככדת ככה בשערת

ושרב ,כמר אתמול בעמדו ליד השער ,חש מין צעד חובט בלבו.

כדי לגרשו ,נאחז מחדש בדברי פקיד הדשות קרקריאש " :ג~ד אותם
פעם כהרגן' ותדאה איך קרל.ח מהם הזהב  ...סמרך עליי ,מיטיב אני

זאגרביי הטיל בה אגרוף נמרץ ועבד את הסף בלי להשיב.
באותו לילה ישן שינה טרופה .פעמים אחדות געור ,ראשו כואב,
וחזר ושקע בשינה .הוא התעודד מאוחד .כאב הראש לא חלף .זמן
מה ישב בלי ניע מאחודי התגרד ,ראשו מושפל ועיניו מעורפלות.
אחד הרטיט לבר ! לנגד עיניו הופיעה הילדה ...
זאגרביי ירד מעל התגרד ,גלגל לו סיגר עבה ,הצית אותר ויצא את
הבית .על הכפר נשפך אודר של יום חורף כהה ,שמי עופרת כמרכים,
וכמר עמד לרדת שלג .זאגרביי שמע מפי הבדיות שלאחד השתכרות,
טוב לשתות מעט וודקה בשערת הבוקר .הוא פסע לעבד המסבאה .

להכיר אותם ! ,, ...

אותי השד?
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לבכות ,למען יבחינו בה עובדים ושבים בדדך המלך  .האיש היה

הבוקר?

השיירה התנהלה ל~טה ,לאודך הדרך  .בקצה החודש נותר העשב
מדובלל' ירוק על הרקע האפוד של השדה המוכה עדפילי כפרד.
אט-אט נבלעה השיירה בעמק הצונן  .זאגרביי המתין עד שנעלם
האיש האחרון מאחודי הגבעה ,ופגה צולע לעבד המקום שבר חגר
העצורים .יכול להיות  ...מי יודע ...
הוא האט את צעדיו ועצר לגמדי .היי ,לאן אני הולך ? לאן מוליך
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זמן מה ,ואחד כך ,כאשד השוטרים לא יהיו עוד ,להדים קול ,

מתחת לדגליו נשקפה חלקת השדה ירוקה ומרופטת ,וגדמה היה ,כי
העשבים שומרים עדיין בגבעוליהם את חמימות הגופות שהכחילו ...
לפתע פגה זאגרביי לעבד היעד .די ! עליו לשרב לדרכו .הלא בא
בשביל עצי הסקה !
בכגיסה ליעד עצר נדהם  :שק היה מונח בזהירות בין ענפי אלון

עבים .חיוך מוזר פשט על פגיו :

לרגע עלה בדעתו לחרש אל העמק הצונן' אך ביטל זאת במחי יד'
נרגז .לעזאזל ! דק זה חסד לו .אין לו במה לסתום את פיותיהם של
הלהטרטדים שלו והדי לך פה נוסף  ...שיחוש קוקריאש !
בלגימה אחת דוקן את כרס הוודקה ,כפי שעשה אתמול ,חש כיצד
הוקל לו' והזמין כרס נוספת ...
החל מאותר ברקד הפך זאגרביי קרמפגה להיות אודח תדיר בבית
המרזח .שתקן ונחבא אל הכלים ,כפי שהיה קררם ,הופיע עתה

לעתים קרובות בסמטאות הכפר שתרי י מתנדנד על רגליו ומדבר אל

על ימי הצרם וביקר בקביעות בכנסייה .לעתים ביקר גם במנזר

עצמו  .האנשים שהכיררהר וידעו שלא היה שתיין י השתוממו וכמכער
מלפגוש בר.

הישן י אשר בעמק הבוקיצות.

יום אחד ,כשהיה שתרי לשכרה ,כתקל ברחוב בפקיד הרשות
קרקריאש .הוא קרב אליו מתנדנד על רגליו ,ובדחפו אותר באצבע
רועדת ,הטיח כלפיר כלשרן מגומגמת :
 אני איש קטן ,קרקריאש  ...קטןאתה תליין ! רוצח ילדים  ...בכת ? •••

מארד ...

אבל אתה,

כנופיית גנבים ועריקים ובהתנגשות עם הצבא נרדה וכהרג .זאכרביי

קרמפכה הוסיף להדברת תפילות לכפרת עררנו י ולכתת את רגליו
בכל המנזרים .באותה עת פקדה את אזור מגוריו בצורת איומה ללא

קרקריאש ...

םיפור•

טיפת גשם אחת במשך כל הקיץ י ואנשים רבים גוועו ברעב.
דודה פררסיכה עמדה ליד השער י מלווה את הלוויות ,שוכחת כף
ידה בזרוית פיה ,ולוחשת מבוהלת בשפתיים לכנרת :

לקחו אותר לתחנת המשטרה ,מחצר א,ת ,-נמכרת והשליכו אותר
אל הרחוב .שכרעיים ימים שכב חולה מאחורי התנור רדודה
פררסיכה ,השכנה ,מרחה את חזר וצלעותיו בשומן חזירים מרמס,

 -קללת אלוהים היא

שירה

!

כל הכפר ידע על אמונתו הדתית החורגת מן הרגיל של זאכרביי י
וכמרבן י כמצאר "בעלי רצון טוב" שהלשינו עליו לפכי השלטונות

עד שהתאושש.

זאכרביי ישב שערת רצופות מאחורי התנור ,עיניו תקועות ברצפה,

שותק .שתיקה איומה זר הטילה בעתה באשתו והיא לא חדלה
מלחקור אותר :

 מה יש לך ? מה קרה באותו ברקד ? למה אתה שרתה ? ספר גםלי י הרי איני זרה לך  .תשיח את לבך י אולי יעבור לך ...
אבל זאכרביי הוסיף לשתוק.
לילה אחד ,שעה שהאישה והילדים שקעו בשינה עמוקה ,והוא,
כמנהגו בזמן האחרון ער ,ירד לאט מן התנור ,כרע על ברכיו,
ובדמעות לוהטות פתח בתפילה :
 הה ,אלי הכל יכול ! סלח לי על עורכי ,שלא אני המצאתי אתטירופו של עולם  ...לחשושיו קלחו לוהטים ודמעות רבות הרטיבו
את לחייו הלא מגולחות .אחר ,כמר נגול מלבר משא כבד ,חזר
רעלה אל מאחורי התנור ובאנחה עמוקה שכב.
למן הלילה ההוא התפלל זאכרביי קרמפכה  .לעתים קרובות ,הקפיד

J
I~,

לאחר המלחמה כתפסו קרקריאש והשמשים שלו ,כשפטר והרגלו
לסיביר למשך שכים רבות .בכר של פקיד הרשות התחבר אל

החדשים .במבצע האתאיסטי הראשון כעצר עם מאמינים אחרים
ונשפט.

במהלך המשפט נהג זאכרביי קרמפכה בכברד רב ; להבדיל מכאשמים
אחרים ,לא התכחש לאמונתו ,וקידם את פסק הדין בשלווה ,במלים

אלו:

יהי רצונך בררך י אתה הכל יכול !

-

האמרנה העמוקה והביטחון שרק בייסורים אפשר לכפר על עורכות

אנוש ,הקלו עליו לשאת את הרעב ,הקור וההשפלות במחכה
הסיבירי הרחוק .רק לפעמים ,עת כערר בלילות רעב ונחרץ מייללת
הסופה ,דימה לשמוע קול חלוש ,קול ילדה ,השואלת :
 אפשר לבכות עכשיו י אבא ? מותר ?והיה מזדעזע עד היסוד בתרך הלילה י בדדי פכים אל פכים עם סודר

•

הנורא.

רחל שיחור

::נ.או תו זמן

בחלון ציפורים

הקבוצה

~ני~ז R;:ב~זה ~דוןה vןל ~ג Wים
האדמה.
פני
מז-רחת
בכשנורדנ~ אל
-1
•• 1
• • •
1
V

בכבדה
היתה
האפלה
..... 1
....
-1
ושכבז-רי על צ  ':Jי .
•• '9

ז

1

''1

• 1

ו

ז

-

•

זז

R

נ;~ :ה  iJזקזgה

רהסן.ןבכל •ני
מישהו
ישב
ידעז-ןי
•• - 1 • 1
.,
•
- Y f
• 1 ....

נחמלה •רנה
נשנאה או
1 ... 1
1 • 1
ז

די

ןדגא:zוי ~~נ;v i-1 :ןל ;:נז;וי
-ו

די&די

1

די

~לרש ~  iז;נים ןןגא:zוי  Wfם
תש~בה
היתה
1רוא
T
I
T I
די

ז

ז

או ::כדס~ ,ל  iJיזואול~ ,בוא לןדגאסנ~ ?
לפנינ~ הלב~ ה~עירים

;i i

ו;~ ;.ל~ גף i . ~; ~ ~ ~ iל ~;~  j2לות

למרות ג~פיהם ה~ת~חים.

יr

••

,.

• 1

'

ן~זלי ~ iן ~rכת ~ :pר לא רו~ה
~ד~ן ~כןז;וי ן :r~ iJזין ~ל~ידים
~ד~ן Wזנ~ז:וי ו Rz:ן.ן~ק vןל ~עו~ים,
הראשונים נככר נבלע~ נחשנה
• .,.

חרדה
ג~פי
את
נכסתה
1ואז
 ... ,'
,.
• 1

השחר.
שעלה
לפני
 - -••• .,. ...
• •• 1

ז

• 1

אוהבים
וא ...הי~ •לי עוד
.
רוא היתה תש~בה.
I

-די

פחם
מכרה
ההיה vזה
v
••••
v

• •

די

ן•

ז

ז

''1

•

....

' 11

rי••-·-

ןל"א ~ד~ז:וי ~ם  iלי לל~,ת  R~ fבונכם
או vן~א ן  iJר~~ ~~קום ~ןrכבכות
 iד~Wבוא ~י ה~ ל~,סף או:zוי•
 qלרא לא ~זכנן~ Wין ~אן; Wיסה
ן  iJנכל  iJנכל זנ~ש  :pמו ~ fקום ~סר

w

ללאה גודלברג ,לזכרה

~ iJיח~ אוtי-iו ן zד  iJזכלון
היתה מחוה של הנכרת טובה
1רזו
1
די

....... ...

'"1

• • .,.

•••

יr

w

 Wז:יך~ה נוף W,ז:יך~ה ו;ןמ~גה ~~  iד ל זק Wה
לפני מות-iו.
ראתה צפרים
• •• 1
·ז

ז

די

'ודי•

בכרתכים בככה -הנוום
1בכבר לא
' 1
ז

די די

בכתנה
שהיא
1בכמו
I
• Y
די

ייr

דברי •שירה
מנן.ןחים בככה
בכבר וא
• .. ,
•
1

1

ז

• 1

ז

יr

ז

 fלי ~לים זקזכ ~ reים
למ~ת !ה ד~ר  wjZה.
חשבה •על זה
'היא 1בכבר
I
די

יr

•ו,

די

w
w

~ ~ iר• ~ל  iJזזנן דזנ~ ה.
ל~~ למ~ת !ה ד~ר ~ ה.
 iJזנזכ זריך זזנן  :pךי ן  iJו;ן~פרת
ן  iJיא לא ה~יו;~~ר iד ן

wi

w

~ ע~ר ~ל טר  97טוי ~ך~ה ~  9Rט ;:נזקקרם ןן  ;gר

ן.ןלמידים
לפני 1מאות
•
 • 1• •• 1

ל·א ס~ה ל-iו קול .iרב .ת~~~
עכשיו היא שרכבת לבד נצר הזכ~כית
-,

...

•

,-

••••••

-1

1-

•

צהנים
פרחים
הפיח 1ליד
מישה~
,' 1
•
I
•
• •
•••
'
ז

ז

את ראש-iו
היא
עיניה
נושאת.את
היא
מטה ,.
.,. . .
...
., . .
....
.
ז

עוד זק~ט ז;וך~ה ~זכוון ~~ריס

41
ספטמבר 1991

•

חסידה וטי

פרסום ראשון

ןב
=5

~1
~

לילה שלפני שרבי הביתה חלמתי חלום .ובחלומי אני

ב עומדת יחפה לפני אדון הקודש .והנה ,כדדכם של
'י ·'
י
·" : ',

חלומות ,ואיני יודעת איך קדה הדבר ,מתפזר שעדי

י
י משולח על עודפי ,ואני עירום רעדיה מול האדון  .פחד
אלוהים אוחז בי ,ואני מבקשת לי פיסת בד להתכסות
בה ,אבל המקום מלא רהיטים וספרים ,אפילו זנב טלית אין שם.
מבוהלת אני שולחת ידי אל הפרוכת ,מתעטפת ,נחפזת במשי
החלקלק ,הרקום .כשאני מרימה את עיניי ,אינני מוצאת שם את
:

'

.,

ספדי הקודש .רק גווייתך מונחת שם ,תפוחה ומעוותת צררה ,כפי

שנמשתה מתוך גלי הים ,והונחה בידי הדייגים על החול החם.
שבע שנים חלפו מאז נמשתה גרפתן מן הים .שבע שנים מאז

הוטבע אות הקלון על מצחי' רירי הימנית ,שריחה כריח מזח דייגים
בסן-פרנציסקר ,אחזה במקל הנדודים על מנת שלא להדפות ערד.
אך לא אין ספרד דמיונות שנקפו' ולא אודכן' לא רוחבן של הדרכים
המפותלות שנדרסו תחת כפרת דגליי  -לא הצליחו להשכיח ארתך
ממני  .ואני כבד לא תהיתי למה עדיין אני מדברת אליך כאילו
היית חי ,כאילו לא נהרסו חיי בגללך ,כאילו לא במתכוון הרסת
אותם .לו חיית עכשיו .לו יכולתי לשאול ארתך למה עשית אותי
למה שחינני ,היית נשבע לי שאהבת  .אותי .אבל אני כבר לא הייתי
מאמינה למילות החיבה שנשאת אליי בקולך העמוק ,הרועם .כי
היום אני יודעת שלא יכולת לאהוב אדם .דק שלרש תאורת היו
לך  .התשוקה לים ,התאורה לאוסף הספדים שלך והצמא לדעת,
לחרכמה .ואלמלא מצאת בי את שלרשתם ,היית בוודאי שונא אותי,
כמר את פסיה .והלוואי שהיית שונא אותי .והלוואי שמעולם לא
הייתי רחל בתך הקטנה.
שלרשה אולמות בחנות הספדים שלנר ,האחד מוביל למשנהו.
בראשון  Iהגדול  Iהפרנה אל הרחוב ,ספדי החולין ; בשני  tהבינוני t
ספדי הקודש ,ובשלישי ,הקטן ,שכירת החמדה .ספרים עתיקים,
כתבי היד הנדירים וכאלה שאזלו זה מכבד .בסוף האולם השלישי
דלת ברזל לחדרון קטן  .החדר האסור .איש אינו נכנס אליו מלבדך .
מאחודי דלת ברזל כפולה אתה שומר את האוסף הפרטי שלך  .כל
יום אחדי סירם העבודה אתה נועל את החנות ונכנס לשם .יושב
במחיצת הספדים של.ך צוחק .וצחוקך הרועם מחלחל מבעד לברזל,
פורע את סדר הספדים באולמות החיצוניים .מדי פעם אתה מוסיף
לשם ערד ספד וצוחק ערד  .והחדר הקטן כבד מלא כל כך  Iמדפיו
כורעים .שתי שררות ספרים על כל אחד ,והמון אחדים תחובים
ממעל' ובערמות ענק על הרצפה רעל השולחן רעל שני הכסארת
ומתחתם .אי אפשר להוסיף ערד מדפים .אתה לא נותן להיכנס.
מגבב ועררם ותוחב לבד' ואחד כך מרעיד שם הכל בצחוקך' צחוק
של תאורה.
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הייתי דק ילדה קטנה ,מזדחלת בין מדפי הספדים בחנות ,מתפתלת,
מתפלשת ,טובלת בריח המתוק  -וכבר ז:וקתק בי הפחד ,זעיר
כביצת כינה .ואיני יודעת אם אתה הטלת בי את אימת השיכחה,
אר שהייתה בי מבטן אמי  .ופסיה בחוץ קופצת על חבל עם חברות,
שדה " :גינות מגונדרת הולכת ככה ,גינות מגונדרת יזtמה אודם,
גינות מגונדרת שמה לק ,גינות מגונדרת יוצאת מהמשחק ".אבל
אני• .אני צריכה לענות לך כשאתה שואל" ,רחל ,מתי ננתב 'מרדה
נברנים' ,לרמב"ם ? באיזו שנה נחרב בית המקדש השני ? מה שמר
האמצעי של תיארדרד הרצל  " ...כל כך הרבה שאלות ,ואני דק רציתי
לענות ולדעת ולזכור ,כדי שלעולם יזרחו פניך אליי ,ובאניצי זקנך,
שגבישי מלח הבוקר דבקו בהם ,תתפוצץ בשלל גווניה קשת של
ענן  .לזכור הכל רציתי ,כדי שלעולם תלטף את ראשי ותאמר " :רחל
שלי" ; לזכור ולא לשכוח ,פן יתקדרו עננים מעל מצחך  Iובעיניך
יתגעשר ?,שבדי הים ,וקולך יחמיר אליי את רעמו המתגלגל -
"רחל".

רמה שלא למדתי במרחי ,למדתי בחרשיי .את ידי הימנית טמנתי בין
ירכיי ,ובשמאלי ליטפתי את הדפים ,את הכריכות ,את האותיות.
טבלתי נחיריי בניחוח המתוק של הגווילים ,ולשוני במדידות
הדפוס הטרי ,חזור ושנן ,טרוף ובלוע :שם הספד ,שם ההרצאה,
תאריך ההרצאה לארד ,המקום ,וחוזר וחוזר חלילה .אחד כך
הייתי מגיחה ,מערכה ,מבין המדפים ,ראתה היית מושיב אותי על
ברכיך' נרשם עמוק אל תרכך את תערובת הריחות המיתמרים מידי
השמאלית ומידי הימנית ,ומתנפצים אל נחיריך " .מה למדה היום
רחל שלי' ברשם של ים מסוכר "? הכל למדתי  .הכל  .ילדת פלא.
עשרות אנציקלופדיות שיננתי ,מא' רעד '.ת הכל ידעתי ,גאוות
הרריי ומרדיי .אלף לכסיקרנים .מקומרת .אישים .מאורעות .תרופות.
מחלות .כבחלום נוקפים ימיי ,וכבד אבד לי מניינם .במחילות בין
הכרכים ,ותפקדרת השערת לסדר חדש .רעוד מעט ,אם אמשי.ך
יתקדם גרפי טבעות טבעות באבק הספדים בזחילה מפותלת .מה
בכך' העיקר שבקרביי הפחד נם כגולם רך.
רירם אחד נהפכת פסיה לגינות מגונדרת .הולכת בשכונה ככה,
מדברת בקול תרועה ,מפרשיה נצבעים באודם גס ,רכל תרניה
טבולים בדם" .מסכן המלח שיעלה על סיפונה ",אתה אומד .ולי.
גם לי יש דם עכשיו ,ואני כבד לא יושבת על ברכיך .אני עומדת
לידך ,אבל גם כך אתה מדיח" .מה למדה היום רחל שלי ,ברשם
מזח דייגים נסן פדנציסקר ".מחייך אליי ,וגבישי המלח על זקנך
מתפוצצים בזה אחד זה לחול דק" .אבל פסיה  ,, ...אני מתלוננת
בראשונה" .פסיה הבלי העולם ",אתה מרעים עליי" ,אבל לך ילדה
הדעת ,התבונה .רכל אוצרותיי שמרדים דק לך ".ובערב אתה סוגד
לפני הזמן' אוחז בידי החרדה ,ושנינו חולפים מהאולם הראשון
לשני ,ומהשני לשלישי ,ומהשלישי דדך דלתות הברזל אל החדר
האסור ,ההיכל שהותר לי בראשונה ביום ההוא .יורשת העצר
הייתי בממלכה שלך ,שאת חרקיה אכלתי רשתיתי ,גמעתי וינקתי
מן העריסה .נסיכת  jJכתב הייתי ,והובלתי אל כסאי המיועד בהיכל
ההיכלים שמול קודש הקודשים ,להצפינו בלבי כסוד מתוק .אבל
על הכיסא מוטלות ערמות של ספרים .מבולבלת ,נפעמת ,ממששת
את האוצר שלא יסולא בפז בעשר אצבעותיי' בולעת ,טורפת .צורחת
תשוקה " :תולדות אדם וחרה" של ירוחם בן משולם מפדרבינציאה,
קרשטא ,דע"ר " ; 1516 -פירוש התודה לדמב"ן" ,רומא; 1469 ,
"שאלות ותשובות" ,הדשב"א ; "מרדה נברנים לדמב"ם" ,רומא,
דכ"ט  . 1501 -ראשי סחרחר עליי ,ראתה צוחק וצוחק ,וחול ים
זהוב מתפזר מזקנך על הספדים היקרים מפז  .אתה מסיט תמרנה
רנרארית מן הקיר ,חושף דלת של כספת" .וזהר ,רחל שלי ,קודש
הקודשים .מלך מלכי האוצרות .ספר הספדים ".אבל אינך מגלה

לפניי את הסוד הגדול " .כשתהיי גדולה יותר'  ,,אתה אומד' "כל זה
יהיה שלך ",ומכסה את דלת הברזל בתמרנה.
פסיה

מתאהבת,

פסיה

מתחתנת.

היא

משמינה,

היא

מתכווצת,

מתרחבת .ילדים זהובים רטובי שכל פורצים מרחמה ,ואת לא מבין
איך זה .הם מודטים את שדיה הענקיים ,מוחים את האודם מעל
פניה .והיא צוחקת ,צוחקת ,אפילו שפיה חירור" .אבא ,למה פסיה ...

כל הזמן צוחקת "? רוצה לשאול אבל יודעת מה תאמר " :אל תקנאי
בפסיה ,שאם לרגע לא תצחק ,תפרוץ בבכי מד מטפשרתה שלה".

ואז תסגוד את החנות מוקדם ,ושנינו נלך אל ההיכל  .והפעם אתה
תפתח לפניי את אדון הקודש ,שם מונח האוצר בתרך קופסת
כסף עם ריפוד קטיפה כחולה .ספד הספדים ,התנ"ך של גרטנבדג,
הראשון שהודפס במערב .ביד רועדת אתה סרפד את הדפים .עשרים

ושמרנה ,כמניין שנותיי .דף לכל שהל" .הכל שלך יהיה .הכל לך".
אני לא צוחקת .כורעת מכרבד הסוד  Iמקוצר הזמן  .ידיי עמוסות
עבודה .ראשי רוחש פרטים .מיליוני תאים מאכלסים את זכדרני,
מקוטלגים וממרפים לפי כל הכללים שלמדתי בבית הספד לספרנות
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•ז:.zבאוניברסיטת ירושלים .כולם דורשים בראשי .רחל כאן  Iרחל שם,
רחל נמצאת בכל מקום .עכשיו גם ידי הימנית אוחזת בספרים ,ואני

עושה בהם בשתי ידיי גם יחד כקלפן זריז על שולחן קזינו מלוכד.
וככל שאני משתכללת בלהטיי  Iנוחש גופי מאוד  Iושדיי מתקערים
אל צלעותיי כמשתקפים בכפיות כזב .וככל שגופי מכחיש ומצטמק
אל תוך עצמו ,גדל ראשי לדלעת ירוקה .וכל חפצי הוא ,אבוי,
שיהפוך למרכבה ,ורכב כרסתן יפתח לי פתח ויסיע אותי הרחק
מפה" .רחל שלי ",אתה אומר" ,ניחוח של דלעת בסוכר".
ואז הוא הגיע ,הספרן  .אתה מראיין אותו לעבודה כשם שאילפת
אותי .באיזו שנה

נדפס

"מורה נבוכים" ,באיזו שנה נחרב הבית

הראשון ,מה שמו האמצעי של ברבר .והוא עונה לך בדעת ובהרחבה,
מחייך אליי חיוך צדי  .וכשהוא חותם על התנאים ,אבוי  Iרק אז אני

מבחינה ,שמתחת למקטורנו המהודר הוא איננו לובש דבר .בעניבה
ונטול מכנסיים הוא פוסע בנחת בין המדפים ,מחייך אליי בעיניים
אורות ,ובקרבי פוקע הגולם להיות לזחל זהוב.
הכל לימדתי אותו .והוא לימד אותי הכל  .שעות שישבנו רכונים,
ועל ברכינו ספרים ספרים ,ידינו רועדות כשאנחנו הופכים בדפים.
לימדתי אותו על שיטת המיון שלנו  Iעל הקטלוג המפואר בשיטת
ויראי  Iעל חוקי הכרטסת ,על שיטת החלוקה של הספרים באולמות.
והוא לימד אותי על הקטורת העולה מן העור החם ,על האש
החורכת את הבשר ,על איבריי המתעגלים לנפח וגוף ועל בשרו
המתקשח מאליו .תלמיד מוכשר היה .למד מהר ,למרות שבוודאי
עני מרוד היה ,כי מכנסיים הוא עדיין לא לבש .מסתובב לו בשקט
בתחתוניו  Iואיש אינו מעיר לו דבר  .רק אתה' מצחך מקריר אליו ללא
אומר~ .שברים מתנפצים על מצחך ,ואתה מרחרח אותי כסומא.
"רחל שלי' גלים שוב נושקים אל חולות הסוכר " .ואני מחייכת
אליך' אבל בבטני מצפינה ,נבהלת ,פרפר של כסף חובט בכנפיו
באפלה.
כסומא באפלה אני הולכת אחריו .והוא מוביל אותי בשוקיו הישרים,
החשופים ,מהאולם הראשון ,אל השני ,מהשני אל השלישי ,שם
הוא נעצר מול דלת הברזל ,מבקש לפתוח" .זה החדר של אבא",
אני מגמגמת" ,לאיש אין זכות להיכנס לשם ".באחת מתקדרות
עיניו ,והוא משפיל אותן למקום שם בבת אחת תופסים מכנסיים

שחורים את מקומם מתחת למקטורן המעונב .ובבטני  Iפרפר הכסף
נועץ טפריו.

ימים אחרים באים ,והוא דומה אינו שם לב לקיומי .עובד בריכוז

1

בשקידה .מפליא אותך בשכלו הצלול ,החד .ואני ,ככל שהכאב
צורב בבשרי כנשיכת עקרב ,הולך זכרוני ונשמט ממני .עובדות,
מקומות ,תאריכים ,מתרוצצים בראשי ללא סדר כסרטני ים .איני

יודעת להיכן אוליך את החרפה .והוא מסב פניו ממני ,אבל קולו
הולך אליי מכל קצוות שלושת האולמות .והוא עונה תחתיי כשאיני
יודעת .והוא תמיד בסביבה כשאתה שואל אותי" ,רחל שלי ,מדוע
שדייך גדלו כל כך  Iועורך הווריד כל כך  Iוריחך  Iריח אימת דגים
נסים ללוע הלווייתן ".
וכך צמח בינינו הסוד הנורא .רק הוא ואני ,רק שנינו יודעים שרחל

שלך מאבדת את זכורנה .ופיה עכשיו נפער ,נמהר ,נחפז לצחוק כמו
פסיה ,מטפשות .ובתך הקטנה היא ההולכת עכשיו ככה ,ומתחת

לציפורניה היא שמה אודם ,ועל שפתיה היא שמה לק .גינות
מגונדרת,

ח  ...ח  ...ח ...

יוצאת

מהמשחק ...

ימים חולפים ,וביני לבינו שתיקה .כעסו המנוכר .אבל נאמנות
חדשה נובטת בלבי אליו .אני מודה לו .הוא נוצר כלכר את סוד
חרפתי .את זוועת שכלי הנמוג כבשעון חול .הוא אינו מסגיר אותי,

הוא נותן לי יד .יש לי על מי לסמוך פתאום .כל כך מעיק לזכור
לבד הכל .כל כך נעים לשמוט סופסוף את המגדל הדק ,המהודק,
למערבולת .יש מי שיעשה עכשיו .יש מי שיידע .יש מי שיזכור.
יש.

ויום אחד  Iאני אוחזת בידו ומובילה אותו דרך שלושת האולמות

לחדר האסור  Iשאת מנעוליו אני פורמת לפניו בלי פחד  .ושוב הוא
ללא מכנסיו  Iיושב על כיסא המו ו יעיניו אורות אליי' סובב בין
האוצרות,

נפשו נטרפת מרוב

חמדה.

נועץ

את המפתח

האחרון

בקיר ,חודר אל הכספת ,שם ,בתוך קופסת הכסף ספר הספרים .על
מצע קטיפה כחולה הם מונחים ,שלושים ושניים הדפים ,כמניין
שנותיי  .ידיו רועדות על דפי הקודש' וציפור הכסף פורשת כנפיה
בצווחה ,מתרוממת מגופי אליך ,לים ,לגלות לך את סודי המתוק,

ל גלות לך את קלוני המר .
כשאני מתעוררת עירומה ,נבהלת ,בלעדיו בחדר המחולל ,פתוחה

הדלת לרווחה ,וריח מלוח ולח של ים מכה באפי .מי ים מלוחים
זולגים מן הקירות והתקרה אל המדפים ,מתאספים לשלולית
חמקמקת על הרצפה .גופי רטוב ממלח .רטובים ותפוחים גם
הספרים הנדירים שלך י שהושחתו בלי תקנה .והכספת  -דלתה
פעורה ובתוכה איני רואה את קופסת הכסף .הכספת ריקה .נעלם

ארון הקודש ,נמוג ספר הספרים ,רק תלולית קטנה של חול זהוב

רבצה ,כאילו מאז ומתמיד נחה שם.
היה או לא היה ,אומרים ביום ההוא הלכת אל הים .שלושה אחים

קשרו אותי למיטת כלולותיי ,שלא אבהל ,שלא אברח .אומרים
שבע שנים תעיתי במרחב הלבן  .אומרים חלומות ורודים פקדוני .
אומרים חלומות שחורים ביעתוני .אומרים אינני כבר אותו אדם.
•
היה או לא היה ספרן בלי מכנסיים.
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ר נקה גורביץ' מתה בבוקר ברכבת נוסעת ,אבל רק

 .. . ·.בתל-אביב מרכז' תחנה סופית ,מצא אותה ילד אחד

•. .• . .

יושבת ללא נוע בקרון הריק עם פנים חיוורות ועיניים

עצומות לכיוון הנסיעה .כשהגיעה הרכבת לתחנה
והנוסעים התחילו לרדת ממנה חשב הילד הזה שגם
הגברת הזקנה ,שלבשה שמלת משי ורודה כמו של ילדות
ביום הולדת ,תואיל בטובה לקום ולצאת מהקרון' כמו כולם.
אבל הגברת הזקנה לא קמה ולא עזבה את הקרון שכבר
התרוקן כמעט לגמרי .הילד ישב מולה במשך כל הנסיעה וניסה
לפתור תשבץ בתוך שבועון ישן שחוץ משהיה ישן גם חסרו
בו כמה דפים ,בעיקר דפי הפתרונות שכתובים בדרן-כלל בסוף
ובאותיות הפוכות .את החוברת הזאת הכניסה ~מר של הילד
לתוך התרמיל הירוק עם הפסים הצהובים הזוהרים ,אבל הילד
התקשה לפתור את התשבץ ושאר הדברים לא כל-כן עניינו
אותו ברגע זה .כמה מרגיז ,חסרו לו רק עיר בירה אפריקאית
עם למד בסוף ,חיה פרהיסטורית שמתחילה בדלת ,יהלום
רוסי זול בחמש אותיות והאות השנייה בשמו של הכפר הבלגי
שבשדותיו ספג קיסר צרפתי גדול את המפלה האחרונה .ורבקה
גורביץ' ,מורה לצרפתית בפנסיה ,לא הצליחה לעזור לו ,לילד
הזה ,לפתור את התשבץ הישן  .היא הייתה חביבה מאוד והציעה
לו שוקולד חלב בלי אגוזים ,כמו שאמרה ,אבל את התשובות לא
נתנה  .בתשבץ נשארו מלים מקוטעות ,אותיות בודדות ,משבצות
ריקות .הילד אמר " :לא נורא ,ממילא מישהו תלש את התשובות,, .
הוא מאוד רצה לנחם אותה ,וכנראה שהצליח כי היא אמרה :
"תביט ,תביט ! הנה יורד המחסום והמכוניות יצטרכו לחכות עד
שנעבור" .הילד זכר שהיא אמרה את הדברים האלה כשחלפה
הרכנת בבנימינה ומעל חלון ראווה ריק ומלוכלך הוא הספיק
לקרוא את השם "קפה גולדברג" ,כתוב באותיות חומות דהויות
שהזכירו לו את תמונות המשפחה הישנות אצל סבא וסבתא .אז
כבר האיר היום אבל בבוקר ,בנהריה ,היה עוד חושן ועל הקרונות
נחו ערפילים לבנים .הרכבת יצאה מוקדם .השחר היה רחוק .היה
סוף ינואר ,ימים יפים פתאום ,ימים בלי גשם .האורות בקרון דלקו
ושפכו אור צהבהב על הפנים הרזות של רבקה גורביץ'.

זאת הייתה רכבת מיוחדת שלא הופיעה בשום לוח ,אבל היא
הייתה הרכבת שבה בחרה רבקה גורביץ' לנסוע .זאת הייתה גם
הרכבת שבה מצא אותה ילד אחד מתה עם העיניים עצומות
לכיוון הנסיעה .הילד הזה ירד מהרכבת בתחנה הסופית אבל
ברגע שדרכה כף רגלו על הרציף הוא נזכר ששכח את התרמיל
שלו בתוך הקרון י על מדף החפצים שמעל המושב .הוא חזר
לקרון בריצה ,נזהר שלא להיתקל במדרגות הברזל .התרמיל היה
מלא בגדים ודברים חשובים אחרים ,וחוץ מזה הוא היה חדש
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לגמרי ,ירוק כהה עם פסים צהובים זוהרים ,מחזירי-אור .הילד לא
רצה בשום אופן לשכוח אותו .הוא גם פחד קצת שיכעסו עליו,
כמו שקרה תמיד במקרים כאל , i1שלא הייתה לו שום שליטה
עליהם ,אבל את זה אף אחד לא הבין  .הוא התקדם במהירות
בין המושבים הריקים והגיע למקומו .האישה הזקנה ,שלבשה
שמלת משי ורודה ,עדיין ישבה שם .הילד ביקש ממנה שתעזור לו
להוריד את התרמיל מהמדף הגבוה שנמצא ממש מעל ראשה כי
הוא לא מגיע אליו ,אבל האישה לא ענתה .הילד עלה על המושב
ומתח את ידו הימנית לעבר מדף הברזל  .חסרו לו שניים-שלושה
סנטימטרים בשביל להצליח .היד שלו נשארה מושטת באוויר.
הוא פחד שיאבד את שיווי המשקל וייפול על האישה הישנה.
הוא לא רצה להפריע לה ,אבל לא הייתה לו ברירה " :את מוכנה
לעזור לי בבקשה "?
אבל היא שוב לא ענתה .הלחי הימנית שלה הייתה לחוצה לזכוכית

של החלון הסגור .מעבר לו ראה הילד שני אגשים לוחצים ידיים

על הרציף .פתאום הם נעלמו עם המזוודות שלהם ובמקומם נעמדו
שם בחור ובחורה שהביטו חזק אבל לא נגער .ואז' בבת-אחת,
התחבקו .החיבוק שלהם היה חנק כמו של אנשים שנפרדו מזמן
והילד חשב פתאום על הרריו ועל הימים שאבא עוד גר בבית .בזמן
האחרון הוא ניסה לא לחשוב על הדברים האלה אבל לא תמיד
הצליח .הוא רצה לקחת את התרמיל החדש שלו וללכת משם
לפני שיברא מישהו ויחשוב שאולי זה חפץ חשוד ויקרא לחבלן
המשטרה שיפוצץ אותר מרחוק .הילד ידע שאבא שלו מחכה לו
על הרציף ,אולי אפילו ליד הקטר הצבעוני החלוד  .אר בקפטריה.
הוא ידע שאבא שלו לא יכול בלי קפה וסיגריה כל כמה דקרת .אם
אבא לא יראה אותי ופתאום יהיה כאן פיצוץ זה יהיה מארד לא
נעים ,חשב הילד .הוא הרים את הראש וראה את התרמיל ה'רוק
עם הפסים הצהובים הזוהרים מונח שם על המדף הערום ,ממש
מעל הראש של הזקנה הישנה ,ומחזיר לשמש את הקרניים שלה
שנפלו עליו דרך החלון .אולי אני יעיר ארתה ,חשב .אבל הוא לא
רצה להפריע לה .היא ניסתה לעזור לו לפתור את התשבץ בלי
שביקש .אבל הייתה כנראה עייפה מארד ולא הצליחה .פעם אחת
היה נדמה לו שהיא מתקרבת ,אבל ברגע האחרון לא הסתדרו
לה האותיות .היא זכרה את שם הכפר" .ררטרלר ",אמרה" ,זה מה
שנשאר מכל אלה שמתר שם ".אבל היהלום הרוסי הזול לא הזכיר
לה שרם דבר" .אני מצטערת" ,אמרה בחיוך.
אולי היא עייפה ,חשב הילד  .אז למה שאני יפריע לה ?

זה היה יום ששי ולמחרת שבת .הכל סגור ראי אפשר יהיה לקנות
שרם דבר .מילא משחת שיניים ,מילא המברשת ואפשר גם בלי
פיג'מה .אבל את התרמיל אסור לשכוח ברכבת.
"סליחה ,הגענו ",אמר" ,אולי את יכולה להוריד לי את התרמיל
הזה מלמעלה "? שאל הילד .הוא דיבר בקול רם וחיכה לראות
אין נפקחות העיניים הכחולות של הזקנה .העיניים האלה היו
כחולות כמר הים העמוק שהקיף את האי היווני שאת שמר שכח

תמיד כשניסה להיזכר בו .אבא שלו שלח לו גלוית-גרף משם והוא
שומר עליה מאז בארנק" .אני אוהב ארתך דני כמר שלא אהבתי
אף פעם אף אחד ",כתב לו אבא שלו על גב הגלויה" ,ואני גם
אף פעם לא אפסיק ,, .הילד קיפל את גלוית-הנוף הזאת בדיוק
במרכז האי היפה ושמר עליה עמוק עמוק בתרן ארנק הבד שלו.
לפעמים ,כשהיה עצוב והרגיש אין הגעגועים מתחילים לצוף לו
בתרן הבטן וללחוץ על החזה ,היה פותח את הגלריה ומסתכל בה.
על האי היה צוק אפרד ,חלק ותלול ,והוא נשבע לעצמו שפעם
יטפס עליו לבד .ארנק הבד הזה ובתוכו הגלריה המקופלת ושטר
של עשרה שקלים היו מונחים עכשיו בכיס החיצוני של התרמיל
הירוק.

התרמיל היה מונח על המדף מעל ראשה של האישה הזקנה

שלא זזה ממקומה .הילד התקרב ובאצבעות מהססות נגע בכתפה.
המשי הוורוד היה קר .הילד המתין' אולי ייפקחו עכשיו העיניים
הכחולות כמו הים סביב האי היווני שאליו נסע אביר אחרי שעזב
את הבית ועבר למקרם אחר .הקרון היה ריק .רק ריח רחוק של
קפה חמוץ חדר לתוכו מקדרן המסעדה הסמוך שהיה כבר שומם.

על שלט קטן היה חרוט " :ברדתן בדוק אם לא שכחת משהר
ברכבת" .בחלון התחלפו הדמויות .אנשים נפגשו ונפרדו ,נפרדו
ושרב נפגשו ,רק שלא תמיד היו אלה אותם אנשים .הילד הביט

באישה הישנה .רבקה גררביץ' ישבה קצת באלכסון' זרועותיה
הארוכות נחרת בשלווה על מפתח הלב" .אם אתה מקבל שם מכה
אתה מפסיק לנשרם" זכר הילד מלים שאמר פעם שחקן כדורגל
אחד בטלוויזיה .על פניה החירורים של האישה הישנה נח צל
התחנה .לחיה הימנית הייתה דבוקה לחלון הסגור .צמה קלועה
כמר חלה מתוקה הקיפה את עורפה ונפלה לה על החזה .פועל

ניקיון לא מגולח עבד בחלדן  .הוא דחף לפניו עגלה רעליה פח
שחרד שבד היה תקרע מטאטא גדול  .הילד חשב לפתוח את החלון

ולקרוא לד אבל האיש נעלם .הילד עזב את הקרון בדיצה .הוא
השיג את הפועל הזה ואמד לד כמה מלים .הפועל השאיר את
העגלה עם הפח והמטאטא בחוץ וצעד בעקבותיו לתוך הקרון .

הפועל  .פחד שיאשימו אותר כמשהד' למרות שמי שקרא לד היה
הילד הזה וממילא היה עליו לעלות לקדרן בשביל לטאטא אותר,
כמד כל פעם .מבחוץ הגיעו כל מיני הורעדת ברמקול של התחנה.
המגעים היד רופפים וקולו של המודיע נקטע מדי פעם .בחלון
הרחב התחלפו התמונות .גבר צעיר כבן שלדשים ושמונה ,רזה
עם שיער חרם שהיה פעם סמיך יותר ועיניים גדולות שהיד פעם

ירוקות יותר ,עמד על הרציף והסתכל פנימה לתוך הקרון הריק.
הוא לבש מעיל-רוח צבאי מהסוג הישן שכמעט לא רואים יותר
םיפור

ומכנסי ג'ינס שהיד פעם כחולים .הוא הבחין בשמלה הדדדדדה של

האישה הירועיבת .היא נראתה לד שקרעה בתרדמה) .כך בפירוש
אמד" .שקרעה בתרדמה" (.הוא ריכז בה את מבטיו .הוא

ראה

יד חרמה עם עדר חלק יוצאת משרוול כחדל ונרגעת בכתפה של
האישה .זה היה פועל ניקיון שהניח את המטאטא שלד בזהירות
על מושב בתוך הקרון הריק" .לרגע חשבתי שהוא מתכוון לתקוף
אותה ",הדרה האיש הצעיר בנימה מסוימת של מברכה .הוא
עלה לקרון כדי לחפש את בנו שהיה אמוד להגיע ברכבת הזאת
מנהריה.

הוא

ישב

שעה

ארוכה

בקפטריה,

עישן,

רשתה

כבר

שלרשה-ארבעה ספלוני קפה .אחד-כך העביר את הזמן בשוטטות
על הרציף ובמחשבות שלא קשורות למקרה הזה .זאת הייתה
רכבת מיוחדת ,שלא הופיעה בלוח הזמנים הרגיל .אמד של הילד
טילפנה אליו השכם בבוקר .הצלצול קרע אותו מתוך שינה עמוקה
בלי שום חלום" .יש שינוי בלוח הזמנים ",אמדה" ,זאת אומרת
שדני יגיע מדקרם יותר ,, .עכשיו כל הנוסעים כבד ירדד ודני איננו.
הוא לא רצה לטלפן אליה .חבל שסתם תדאג ,חשב .הוא עלה
לקדרן.
ג

דבקה גדרביץ' ,מורה לצרפתית בפנסיה ,מתה לפנות בוקר ברכבת
נוסעת .זאת הייתה רכבת מוספת שלא הופיעה בשדם לוח רכבות
ב.

איור :

מיכה בסר

דבקה גדדביץ' מתה לפנות ברקד ברכבת נוסעת .הייתה זאת רכבת
מיוחדת שלא הופיעה בשדם לוח ,אבל היא הייתה הרכבת שדבקה

מס  iדד .הלוחות המסודרים מודפסים פעמיים בשנה ,פעם באביב
ופעם בסתיו ,אבל תמיד יש רכבות לא מתוכננות שלא מופיעות
בשרם לוח ולמרות זאת נוסעות .ברכבת כזאת בחרה רבקה גדרביץ'
לנסוע.

נוסעים,, ,

גדדביץ' בחדה בה .זה היה ביום ראשון בבוקר ,אחדי שבת חמה

"בזמן האחרון יש הרבה מארד

יחסית לעדנה זד של השנה ,והרכבת הייתה מלאה חיילים שהגיעו
לתחנה הרבה לפני הזמן  .לרכבת הזאת היו ששה קרונות צבועים
תכלת .דבקה גורביץ' ישבה בשלישי' זה שהיה צמרר למזנון .

שניקב לה את הכרטיס בין חיפה לעתלית .לדבריו הוא שם לב

במשך הנסיעה קמה ממקומה דק פעם אחת .היא קנתה חפיסת

שוקולד במזנון וחזרה למושב .פתחה את עטיפת הנייר ואת נייר
הכסף ,טעמה קובייה אחת ובשאר כיבדה ילד רזה עם עיניים
ירוקות ושיער חלק חום בהיר .הילד ישב מדלה וניסה לפתור
תשבץ בחוברת משומשת.

הילד היסס לרגע אבל לקח שתי קוביות שוקולד שאותן הכניס
ביחד לתוך פיר .השוקולד היה טעים .היה לו גם ניחוח נעים והיא
הציעה לו עוד  .הילד אמד תודה ושאולי אחר-כך  .היא סיפרה לילד
הזה שפעם הייתה מררה לצרפתית אבל עכשיו היא בגמלאות.
גמלאות זה פנסיה ,היא אמרה .הילד לא סיפר לה שום דבר על
עצמו ורבקה גררביץ'

אמרה :

"אתה כנראה ילד סגוד' אבל גם זה

אמר מבקר הכרטיסים

שהיה זה כרטיס לכירדן אחד ,אבל לא אמר על כך דבר" .למה
הייתי צריך לשים בכלל לב "? שאל" .מה זה ,מטוס ? במטוס זה
באמת חשוד אם טסים לכירון אחד' בייחוד אם מדובר רק בכיוון
הלוך".
האישה הנחמדה אמרה שכנראה בזמן האחרון אנשים מעדיפים את

הרכבת" .זה כמר שהיה ",אמדה" ,נוסעים בקר ישר על שני פסים

שלא נפגשים אף פעם .בלי סיבובים מפחידים ומכוניות שבאות
ממול  ,, .ומבקר הכרטיסים אמר " :נכדן' בזמן האחרון הרבה דברים
חוזרים להיות כמד פעם" .הוא ניסה להביא דוגמה אבל לא מצא
ולכן השתתק .השיחה הייתה בכל מקרה קצרצרה והתנהלה קצת
אחרי שחלפה הרכבת על פני חורבות מבצד עתלית .אחר-כך
המשיך המבקר לנקב את כרטיסי הנוסעים והתיישב במזנון' שם
שתה קפה פילטר דליל בלי חלב ,בלי סוכר' כמעט בלי ריח ועישן

בסדר".

חצי סיגריה.

יותר היא לא קמה רשם גם מצאר ארתה אחרי שהנוסעים ירדד
בתל-אביב מרכז ,תחנה סופית .מצאו ארתה יושבת עם הפנים
לחוצות לחלון והעיניים עצומות לכיורן הנסיעה של הרכבת
שכבד עמדה .פועל ניקיון אחד' שהשעין את המטאטא הארוך
שלו על אחד המושבים ,התקרב אליה ואמר" :תתעוררי ,גברת.
הגענו  .כולם כבד ירדו  ,, .אבל דבקה גורביץ' לא ענתה לו ולא
זזה ממקומה .השעה הייתה כבר שמרנה וחצי אר רבע לתשע
בתל-אביב צפון' תחנה סופית ,והזקנה ישבה עם הפנים לכיורן
הנסיעה ולא קמה .פניה המאופרים היו חיוורים .לחיה הימנית
הייתה לחוצה לזכוכית הקרה של החלון שמסגר באותו רגע שני
גברים לוחצים ידיים .הפועל אחז במטאטא השחור שלד ושאל :
"את ישנה "? אבלי לדבריו' האישה לא השיבה גם על שאלה
זו .לדבריו ,גם כשנגע בכתפה היא לא הגיבה .הקרון היה ריק
חרץ מילד אחד שהסתכל כל הזמן על האישה הישנה ועל תרמיל
ירוק עם פסים צהובים שהיה מונח על מדף החפצים מעל ראשה.

"זאת הייתה אישה באמת נחמדה ",סיפר לפנדת ערב לחבר שלד
' Tאק ,הקופאי בתחנת נהריה .והקופאי

אמר :

"אתה צודק ,מרריס.

באמת נחמדה מאוד  .ביקשה כרטיס אחד להרצליה ואמרתי לה
שהרכבת לא עוצרת בהרצליה .אז היא חשבה רגע ואמדה  :טוב,
אז שיהיה לתל-אביב .שאלתי ארתה אם היא רוצה כרטיס הלוך

וחזור אר דק הלוך  .ואז היא חייכה ושאלה " :אתה יודע להבדיל
בין ההלוך והחזרו ? אמרתי בטח שאני יודע ,זה המקצוע שלי.

והאישה אמרה :
לא ,כי אני למשל לא תמיד מצליחה .בסוף היא לקחה רק הלוך .
באמת היא הייתה עדינה .אתה דואה מה שאני רוצה להגיד,

מרריס "? "לא ,לא הייתה לה מזוודה .אני בטוח .גם לא שרם
חבילה .אפילו לא שקית ניילון  .רק ארנק נשים מערר חום .ממש
קטן  .הספיק אולי רק לכלי איפור  .אולי גם בקבוק ברשם קטן
לנסיעות ,, ,אמר מבקר הכרטיסים .ומאוחד יותר נזכר ערד " :היה
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לה מעיל גשם אפוד שהיה תלוי על וו ליד החלון  .היא לא נסעה
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מעלית ,מאתיים דולר לחודש.
"היא אישה עדינה מאוד' גברת אמיתית .מורה לצרפתית שיצאה
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לגמלאות לפני הרבה שנים .מאז לא ביקר אצלה איש חוץ מפקיד
אחד שעובד בבנק מזרחי .הוא מופיע כל ראשון בחודש' מדבר

רבקה גורביץ ' מתה ביום ששי בבוקר ברכבת נוסעת אבל רק

~תה קצת ואחר-כך משלם במשרד בשביל החודש הבא .היא

אחרי שהגיעה לתחנה שם ילד אחד לב שהיה לא יורדת כמו כולם
אלא ממשיכה לשבת בשקט בקרון העומד עם עיניים עצומות

סיפרה לי שהיה לה כסף והיא הפקידה אותו אצלם בתנאי שלא

והפנים בכיוון הנסיעה .כל הנוסע י ם ירדו ורק הילד הזה ,שהיה בן
עשר או אחת-עשרה ,עמד לידה ודיבר אליה אבל היא לא ענתה.

הילד הזה ישב לידה אר מולה בזמן הנסיעה והיא כיבדה אותו

בשוקולד ממולא .הילד לקח קובייה או שתיים .הוא נסע מנהריה
לתל-אביב  .הוא נוסע מנהריה לתל-אביב כל שלושה שבועות
לסופשבוע ,ומתארח שם אצל אבא שלו .בדרך-כלל נוסע הילד
ברכבת אחרת ,וגם לרכבת הזאת הוא כמעט איחר כי היה שינוי
בלוח הרכבות  .אמא שלו ,שאצלה הוא גר ,הביאה אותר לתחנה.
היה חושך והיא שכחה כנראה להדליק את האורות .שוטר אחד
עצר ארתה קרוב לתחנה אבל היא המיסה אותו בחיוך מתוק
והוא שיחרד ארתה בלי לרשום דר"ח .הילד הספיק לעלות על
הרכבת שהייתה רכבת מוספת והקדימה את זאת שבה התכוונה

אמר שייסע  .היא נופפה לו לשלום ואחר-כך טילפנה לאביו של

הילד שהיה פעם בעלה והודיעה לו על השינוי  .הילד ראה אותה
מהחלון הסגור כי הרכבת זחלה וזחלה עד שעזבה את התחנה.
הוא ראה את הדמות שהייתה ~מר בתרך תא הטלפון הפתוח.
נדמה היה לו שהוא רואה איך נופלים האסימונים .אולי הם יחזרו
פעם אחד לשנ י ,חשב ,ויותר הם לא ייפרדו.
ה

יעבירו אותו מחשבון לחשבון אלא אישית ,פעם אחת בחודש,
יבוא בן-אדם מיוחד למקום וידבר ~תה קצת .אני לא יודעת
על מה הם מדברים .אני חושבת שזה גם לא משנה  .בגיל הזה
מה שהם בסך-הכל רוצים זה שידברו ~תם קצת ".ולא רק בגיל
הזה,

חשבה

היה

ושתקה.

סוף

ינואר,

יום

יפה,

השבת

עמדה

לצאת והשוטר שביקר אצלה ועזב לפני כמה דקות הבטיח לחזור.
מעבר להרדופים שעל החוף נח ים כחול ושקט ללא גלים .דינה
אלקיים פתחה את החלון וגם את הרשת אבל שום רוח לא באה.
הכל כאילו עמד " .רק שלא יפטרו אותי בגלל זה ",חשבה" .אם
יפטרו אותי עכשיו לאן אני אלך "? היא השעינה את המרפקים
על המשקוף .שוב צריך לצבוע אותו אבל למי יש כוח ? אור דק
אחרון חדר דרך העננים וירד על הים המאפיר .ג'יפ סיור חום זחל
בחולות .לפני שנה ,אולי שנתיים ,בזמן האחרון הזמן עובר יותר
מדי מהר ולא מספיקים כלום ,הכירה חייל מילואים אחד שסייר
בג'יפ כזה על החוף .גם אז היה חורף יפה ,בלי גשם כמעט ,עם
אור נקי ובהיר .הוא אמר לה שאחרי ארבעים יום על החול אתה

לומד לזהות את כל העקבות" .לא תאמיני דינה איזה תנועה של
חרקים ,זוחלים וכל מיני חיות יש כאן בלילה ",אמר .הוא סיפר
לה על אי אחד בים האגאי שאין בו חול אבל יש צוקים וים
כחול כמו שלא רואים בשום מקום אחר" .נסעתי לשם לבד אחרי
שעזבתי את הבית",

אמר .

היא קיוותה שיגיד ש"פעם ניסע לשם שנינו ביחד" או משהו
רבקה גורביץ ' מתה השכם בבוקר ברכבת מנהריה אבל רק

בתל-אביב מרכז ' תחנה סופית ,מצאו אותה מתה עם הפנים לכיוון
הנסיעה .מצאו ארתה ילד ופועל  .הפועל נכנס לקדרן כדי לטאטא
אותר ולרוקן את המאפרות והפחים והילד נסע להיות עם אבא
שלו שלא גר בבית  .אביו של הילד חיכה לו על הרציף והוא הבחין
בר אבל במקום לרוץ ישר לתוך זרועותיו המושטות נעצר הילד
וחזר על עקבותיו בריצה לתוך הקרון הריק .הילד נזכר ששכח
לקחת את התרמיל שלו שהיה מונח על מדף גבוה מעל ראשה של
זקנה נחמדה שנרדמה ועוד לא התעוררה .כבר שלושה שבועות
עברו מאז ראה את אביו בפעם האחרונה  .בזמן האחרון התארכו

השבועות האלה יותר ויותר והגעגועים צפו לו יותר ויותר בתוך
חלל הבטן ועלו משם לחזה ולגרון  .אבל הוא לא התלונן  .הוא
פחד שהרכבת תמשיך למקום אחר עם התרמיל שלו .כשנכנס
לק·1ון הריק ראה הילד את האישה הזקנה שקודם ניסתה לעזור
לו לפתור את התשבץ  .הוא רצה לבקש ממנה שתעזור לו עכשיו
לה ו ריד את התרמיל מהמדף הגבוה .היה נדמה לו שהיא ישנה
עמו ק מ אוד  .ואז נכנס לקרון פועל אחד עם מטאטא הפוך ביד
י מין ר כוס קפה שחור ביד שמאל .המטאטא היה ארוך רטיאטא
את ה תקרה עם הפנסים הבולטים .הילד קרא לפועל וביקש ממנו
לעזור לו להוריד את התרמיל לפני שהרכבת תיסע  .הפועל אמר
ש הרכ ב ת נשארת פה ואין מה לדאוג .הילד אמר שאבא שלו מחכה
לו ואולי הוא כבר ד ו אג  .הפועל הניח את הכוס על המושב ושאל
אם הזקנה הי א סבתא שלו .ה ילד אמר שלא .שפתיו היו יבשות.
רק ריח הקפה מילא את נחיריו.

"כן' זאת היא " ,אמרה האחרת " .כל הלילה בכתה .אפילו הןרלירם
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בקרשי עזר .שא ל תי אותה מה קרה והיא ענתה בצרפתיתrien ce :
 , n'est rienשבעברית זה כלרם  ,זה שרם דבר .נכון שאסור לדיירים
לנסוע בלי להוד י ע ,אב ל איך אני יכולתי לדעת ? ומה אני יכולתי
לעשות "?
שמה של האחרת היה דינה אלקיים ,בת שלושים  -ושש ,פיזירתר-
פיסטית בבית המרגוע לקשישים ולתשושי-נפש "כוכב הצפון" .
דינה אלקיים עבדה שם יותר משבע שנים .היא אהבה לעזור
לאנשים שלשרירים שלהם לא הגיע מספיק חמצן  .היא גרה
בדירת שני חדרים ברחוב רמז מול הים ,קומה שלישית בלי

כזה ,אבל הוא לא אמר .ביום האחרון ישן אצלה לילה שלם בין
ששי לשבת וסיפר לה שיש לו בן שגר כאן בנהריה עם אמא שלו
ונוסע לבקר אצלו בתל-אביב כל שלושה שבועות .האמת היא
שהחייל הזה היה בחור קצת משונה ,עם מבט ירוק וחודר שארתו
לא הסיר ממנה לרגע .בלילה האחרון פשט את בגדי העבודה
הצבאיים שהיו גדולים עליו במספר אחד לפחות ולבש במקומם
ג'ינס צרים ומעיל-רוח אמריקאי שנראה לה מאוד אופנתי .בבוקר
היא ליוותה אותר לתחנה .בדרך ערד קיוותה שלפחות יזמין ארתה
פעם לסופשבוע בתל-אביב ,אבל הרכבת כבר זזה וכנראה שהוא
•
לא הספיק.

"הליקון"

-

ז;,דרה אנתולוגית לשירה עכשווית
בעריכת אמיר אור ואירית סלע
יצוא לאור

"הליקון" " - 4דיקון עצמי" :

~

אדוניס • אמיר אור • לאה איילון • עבד אל והאב אל בייאתי
• סתוית אלוייס • דרור אלימלך • ישראל אלירז • מחמד אל

מאעיוט • קטרינה אנגלקי-רוק • צירלס בוקובסקי •
בלומרט • יפתח בן-אחרון • חמוטל בר-יוסף • אורי ברנשטיין
• רות גולן • רמי דיצני • אמירה הס • חדוה הרכבי • רפי
יייכרט • אריה זקס • נורית זרחי • מישל חדאד • רחל חלפי
• שושנה כנפו • ט .כרמי • גבריאל לוין • חזי לסקלי • רונית
מזוז-סלחו ב • איריס מנור • רבקה מרים • אגי משעול • רות
נצר • רוני סומק • אריה סיון • דניס סילק • רסקו פרפה •
סילביה פלאתי • אדמיאל קוסמן • טדאוש רוזיביץי • אשר
דייר • צבי שטרנפלד • ויסלבה שימברובסקה • הרולד שימל
• אלינעם שלו • צרויה שלו •
רות

•
•

להשיג בחנוי mהספרים המובחרm
ניתן להשלים את הסדרה בהזמנה מהצואת ביתן עב"מ

•

לרגל צאת הקובץ ייערך יום עיון בנושא "דיוקן עצמי"·
בין המרצים  :מר אריאל הירשפלד )שירה וספרות( .פרופי ר  .י .

צבי ורבלובסקי )מדע הדתות( • ד " ר עמי לוי )פסיכולוגיה( •
עוייד אביגדור פלדמן )משפטים( • פרופי עדי צמח )פילוסופית(
•

גבי שרית שפירא )אמנות(

•

יום העיון ייערך במרכז סוזן דלל בנווה צדק ,ביום גי . 15 .10.91
ההרצאות תשולבנה בקריאת שירים מתוך הקובץ הנוכחי של
ייהליקוןיי .כן תתפרסמנה ההרצאות בייהליקון  -שיחות יי -

חוברת מיוחדת שתוצא בעקבות יום העיון .פרטים נוספים
יתפרסמו בעיתונות .
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החלון

נראו

עננים
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-

!!! 1!!1בגבר.

מחשבות

כבדרת

הטרידו

אותר.

הוא

חשב

איך עובדים עליו חייו בבדידות ובעבודה קשה .הדגיש שאין
לו כוח לסחוב יותר  .רצה להניח ראש על מישהו ,אך הדלת

הייתה קרובה והוא השעין אותר עליה .להפתעתו היא נפתחה.
מוזר ,כנראה שכחו לסגוד ארתה .ואולי אף פעם לא נעלו
ארתה ,לא חשבו שיעז לצאת .אוריד רענן פרץ פנימה ,אפף
אותר וגדם לו סחרחורת קלה .קרירותו הנעימה של האוויר
ייבשה לו את הזיעה .כל מיני ריחות הגיעו אליו והוא הרחיב את
נחיריו ושאף לתוכו ריחות של פרחים וריחות של פידרת .בשמים
השחורים נצנצו המוני כרכבים .הזיז את דגליו והתחיל ללכת,
רגילה שהוא בחוץ  .זה היה טוב .לרגע שכח את בדידותו והתחיל
לקפוץ ולנעור נעירות של שמחה אבל מיד נבהל והשתתק,

כי הבין שנעירותיו עלולות להעיד את בני הבית .ומיד' לא
כדרר אפילו איך זה קדה ,התחיל לדהור ולרוץ  .דק רגע ,אני אכניס
את השמיכה שלך מתחת למזורן כדי שלא תתגלי בלילה ויהיה לך
חם ונעים לישרן רתיכף אני אמשיך את הסיפור על החמודון הקטן
שעבד וסחב משארת כבדים ,כל היום ארגזים מלאים .כאב לו הגב.
הוא הדגיש כמר גמל ,שאם יניחו עליו קש ,דק קנה קש אחד ,יישבר

לו הגב .ואולי אפילו בלי קנה קש אחד קטן נוסף יישבר לו הגב,
סתם מערד צעד אחד קטנטן  .בכל זאת הוא סחב .כן' למה הוא
סחב ? אלה היו חייו  .אילו דק היה עומד' אולי הוא ניסה לעמוד
בדדך ואז אדוניו ה יכה אותר במקל' וצעק עליו שיזרז' שלא יהיה לו
ארכל אם לא יעבוד  .ואולי לא ניסה כי פחד שאם יעצור יזרוק אותר

אדוניו אר שלא ייתן לו ארכל ולא יהיה לו בית והוא יהיה עזוב

ועצוב בדרכים .כי הוא היה חמוד קטן שזקוק לבית ואולי גם לקצת
אהבה .כשאדוניו היה שם לו ארכל הוא הדגיש שאכפת לו ממנו.
ולחשוב על זה שעכשיו הוא דהר ונער ולא נעצר בפחד ולא היה
אכפת לו שאולי לא יהיה לו ארכל כמר קררם .כן' הוא כן פחד קצת.
הוא פחד שיישאר בלי מחסה וירעב ,אבל בכל זאת המשיך לדהור
ולנעור כאילו לא אכפת לו כלרם .בינתיים ,כנראה בגלל שהוא לא
היה זהיר' התעודדו בני הבית .בעליו קפץ מהמיטה והתחיל לצעוק
 "מה קדה ? איך הוא הצליח לברוח לנר ? מיד כולם לרדוף אחדיהמנוול ,לתפוס את הרשע ,חמוד דע שכזה" .כולם קפצו ,אנשים
וכלבים ,והתחילו לרוץ  .החמוד הקטן קפץ ודילג בשמחה ופתאום
שמע נביחות כלבים ואת צעקות אדוניו .עמד רגע ולא ידע מה
לעשרת .הלב שלו דפק בחוזקה והבטן שלו כאבה ,אבל הוא דהר
מהד יותר ויותר .הרודפים הולכים וקרבים והוא דוהר ודוהר .כמעט
כבד אין לו כוח ,כמעט נופל והם יתפסו אותר ויסגדו אותר.

די' מה את לא רוצה יותר ?~ iי'לה שלי  .תשמעי .הדי החמוד נכנס
בלי להדגיש לסבך של שיחים רשם אף אחד לא יכול למצוא אותר.
חסד כוח הוא ממשיך ללכת חברי ,מפלס לו דדך בין השיחים.
מה ,זה נמאס לך ? אבל תשמעי ,הדי אחדי שהחמוד ילך בסבך
הזה ,בזמן שהכלבים מסתובבים ומשתגעים ,מדיחים את הדיח שלו
ולא יודעים איפה הוא ,ואדוניו צועק ,לא מבין איך היה חמוד
ופתאום נעלם ,בזמן הזה החמוד יחצה את הסבך ויגיע אל העמק
הנעלם .העמק הנעלם הוא מקרם שלו עם מים זורמים ,צל ,ירק
והמון פרחים רפידות .שם הוא ירכל להתרחץ ולשתות מים צלולים
ולנוח ואף אחד לא ירכל למצוא אותר.
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את לא רוצה לשמוע יותר על חמודים .חמוד חיה לא יפה ,מלוכלכת.
מה את מדברת ? את לא יודעת שהמשיח יברא דווקא על חמוד ?
אבל אולי את צודקת .סיפור אמיתי את רוצה ,ממש סיפור לגמדי
אמיתי על נסיך ונסיכה אמיתיים ויפים .חמודים לא מעניינים .בסדר.
אני אספר לך על היפהפיה הנמה .הנסיכה אכלה תפרח ונרדמה.
היא ישנה שינה טובה ומתוקה .הנה אני אתן לך נשיקת לילה טוב

ושתהיה לך שינה מתוקה וחלומות נעימים .איפה את רוצה את

הנשיקה ? על האפון הקטן' רעוד אחת ,לא מספיק ? ערד נשיקה ?
לא ? את רוצה ערד סיפור .טוב .איזה סיפור ?אולי על סינדרלה ?זאת
אגדה אמיתית ,יפה יפה ,על נסיכה ,נסיכה אמיתית שעבדה מארד
קשה .היא הייתה ילדה ברדדה ולא אהובה במשפחתה .החברים

היחידים שלה היו בעלי החיים .היא תמיד השתדלה מארד להיות
בסדר ולעבוד קשה כדי שיהיר מרוצים ממנה ויאהבו ארתה אבל זה
לא עזר לה .אף פעם היא לא הצליחה לזכור בעל-פה את השירים
שלימדו ארתה והציודים שציידה בכלל לא היו דומים לדברים כפי
שהם נראים במציאות .דק החיות שבאר לכקד ארתה במטבח הבינו
ארתה באמת .חבריה היו כלבים ובדרוזים ,שפנים וציפורים~ .תם
היא שוחחה ,דאגה להם ,האכילה אותם והם החזירו לה אהבה.
היא תמיד הייתה בצדי במטבח ,לא נראית ,ערשה את עבודתה
בשקט .המלך והמלכה תמיד היו עסוקים בענייני הממלכה .בכרקד
המלכה הייתה קמה ושואלת את הראי " -דאי דאי האם יש יפה
ממני בכל הממלכה "? הנסיכה ,שהסתכלה במלכה כשקדני השמש
מפזזות כשעדה השחור והמלא ויוצרות בר אלפי גוונים זוהרים,
חשבה לה בלבה שאכן אין יפה ממנה בכל הממלכה .היא חשבה
שהמלכה גם יודעת לעשרת הכל כל כך טוב  :לבשלי לציידי לשיר .
המלך' בצדק ,ממש העריץ ארתה .הנסיכה הדגישה את עצמה כל כך
עלובה .שרם דבר שניסתה לעשרת לא הצליח לה .היא ידעה שאף
פעם היא לא תרכל לעשרת דברים יפה כמר המלכה .המלכה יצאה
לה לענייניה והנסיכה עמדה בחלון' לבדה ,מתבוננת בגשם האפוד
המטפטף בחוץ י רככתה .המלך ישב לו דם ונישא ליד שולחן גדול
עמוס ניידות וספרים ,לראשו כתר זהב משרבץ באבני אודם ומבע
פניו היה סד וזעף .הוא כעס שהנסיכה ברכה בלי סיבה .הנסיכה
ידעה שהיא צריכה להיות מאושרת שיש לה הרדים כל כך נפלאים,
שיש לה ארכל ובגדים חמים .היא ידעה שיש בממלכה ילדים שאמא
אר אבא שלהם מתר ואין להם אפילו בית יבש .אבל היא לא הייתה
מסוגלת להפסיק לבכות .המלך י שמעיניו הכחולות נשקפה חרכמה
שמימית ,ניבא לה שאלוהים בשמים ידאה ארתה ברכה בלי סיבה
וידאג לספק לה סיברת לבכי .הנסיכה נבהלה ערד יותר מהאסונות
האיומים שעתידים לפקוד ארתה .היא ידעה שהיא צריכה להיות
שקטה ולא להפריע למלך ולמלכה בענייניהם החשובים .היא ניסתה
לכתוב את מה שהיא מדגישה והראתה למלך  .והוא ,שהיה כל כך
חכם ,גילה והראה לה איך סופי השוררת שלה לא מתחרזים זה
עם זה כמר שצדיך' אבל היא לא הקשיבה לו וחלמה על נסיך

שיגיע על סרס לבן וייתן לה נשיקה .כמרבן שזה מארד ~כזב את
המלך ,והוא צעק עליה .הנסיכה המשיכה לחלום ולהיות שקרעה
בסתר בעבודותיה .היא המשיכה לשקוד על לימודיה ולהשתכלל,
והשתדלה יותר ויותר לדאוג לסדר ולניקיון י אבל אף אחד לא דאה
ולא העריך את המאמצים שלה .לא שמר לב שכבד אז היא הייתה
סינדרלה .ארי ,אני מתה לישרן .מה את לא עייפה ? יום בהיר אחד,
להמשיך לספר לך ? אני כבד לא יכולה ,מה אני אעשה ? אז יום
בהיר אחד סינדרלה שמעה על נשף ומארד רצתה ללכת .לא כדרר
מה קדה שהקשיבה לשיחה בסלון י עד אז היא הייתה שקרעה לה
בחלומותיה ובילתה דק עם בעלי החיים האהובים עליה .היא לא
הייתה עיונית ולא התעניינה במה שאנשים מדברים ,לא ידעה מתי
מתרחשים כל מיני נשפים שבהם רוקדים ופוגשים אנשים רגם לא

עניין ארתה להראות את עצמה לנסיכים .בכל אופן היא שמעה על
הנשף ונורא רצתה להתלבש יפה ולצאת .אלא מה ,לא היה לה מה
ללבוש והיא הייתה עצובה נורא .מה אני אגיד לך י היום עבדתי את
רחוב דיזנגוף .הייתה שמש יפה ואנשים ישבו בבתי קפה .מיהרתי

כדי לקחת ארתך מבית הספד ובדדך הסתכלתי בחלונות הראווה.
הכל כל כך יקד .דאיתי שמלה ירוקה מבד רראל חצי שקוף .אני
חושבת שהיא תתאים לי .עלתה אולי  600או  800שקלים .ניסיתי
לחשב איך ארכל לקנות אותה ,רזה נדאה לגמדי בלתי אפשרי .אין
דבר ,בין כך לא יהיה לי לאן ללבוש אותה ,היא יותר מדי חגיגית.
בדיוק עבד צחי ,קנה לי שוקולד .הוא הציע לי ללכת לסרט .טוב

שלא הלכתי ,עם העייפות הזאת ודאי הייתי נרדמת באמצע הסרט,
ולחשוב על מה שמצפה לי מחד בבוקר במשדד' אני לא יודעת
מה אני אעשה ,לא הספקתי כל מה שהייתי צריכה לעשרת ואני
פוחדת .יש כל כך הרבה מכתבים שהייתי צריכה לכתוב ,אם הם
לא יגיעו בזמן יהיר .םי~; ;,תתכסי טוב יותר ילדתי ,אני חושבת
שאחרי האמבטיה שלך לא חשבנו מה תלבשי מחד ראם יש לך
סוודר נקי .אני חושבת גם שנגמד האוכל ומחד אחדי העבודה צדיך
ללכת לחנות ולקנות ירקות רגם למכולת ולבשל מדק .יש דליפה

בדדיאטרד ,צדיך לגשת למרסן .ארף ,אני צריכה גם לגשת למס
הכנסה בקשר לטעות שעשר ,שהורידו לי יותר מדי כסף .ארי ,לישרן,
לישרן  .את ארמדת שלסינדרלה הייתה פיה שעשתה לה קסם .זה
נכרן' אבל באגדות הדברים לא קודים בדיוק כך .זה נכרן שהייתה
פיה והיה קסם אבל בראי לא נשכח את כל שנות העבודה של
סינדרלה ואת כל החברים שלה שתמיד היא עזרה להם .עכשיו הם
חשבו שהגיע הזמן שגם היא תקבל ושמישהו ידאג לה .הציפורים
תפדו לה שמלה יפהפיה רהעכבדרנים התנדבו להוביל את המרכבה
וכשסינדרלה הגיעה לארמון לא הייתה יפה ממנה .כולם שאלו "מי
היפה פיה הזאת "? וכמרבן שהנסיך התאהב בה והזמין ארתה לרקוד.

בשחים-עשרה בלילה בדיוק היא הייתה חייבת לחזור הביתה .את
יודעת ,אחרת היא תהיה עייפה למחרת בעבודה ולא תוכל להתרכז
ולבצע טוב את כל המשימות שעומדות בפניה .כששמעה את

צלצולי השעון התחילה לברוח לפני שיפוג הקסם .מה ,את אומדת
שהיא איבדה נעל זהב על המדרגות ? לא .לא חמודה'לה .זה לא
קדה בערב הראשון  .היו עוד שני לילות נפלאים כשבכל אחד מהם
סינדרלה הייתה יפה יותר והנסיך היה כבד לגמדי מאוהב ומסוקרן,
דק אז ,כשהיא נעלמה לה הביתה ,היא איבדה נעל זכוכית קטנה על
המדרגות .עכשיו הנסיך יצא לנדוד .הוא נדד בכל רחבי הממלכה
לחפש את הנערה שהנעל מתאימה לה .כי אם הוא רצה למצוא את
הנערה היחידה שמתאימה לו הוא היה צדיך להוכיח שהוא רציני
ומתאמץ למענה .הכל הדי כל כך שביד וכל רגע יכול להיעלם.
וכך הוא נסע מבית לבית ומדד נעליים בכל הבתים .נסע בדרכים

שלו היחידה .הוא חיפש בדרכים ,הוא חיפש בבתים ,הוא חיפש
בשדרת .דאה בתים ,בית וערד בית וערד רעוד  ...כל ברקד הוא קם
לעבודה ,לחפש את היחידה ,הוא דאה בית ועוד בית ועוד שדה
רעוד בחרדה ועוד בחרדה ועוד חיפש וחיפש עוד

עוד  ...ערד ...

נרדמתי ? ארי ,טוב ,צריך לישון  .מה ,את ערד לא עייפה ? את רוצה
עוד נסיכה ? לא ! אני לא יכולה .נר ,טוב ,הפעם אני אספר לך על
הנסיכה הנמה ,איך היא נרדמה ואתה נרדמו כל האנשים שעבדו
בארמון  .האופים והמבשלים והמכבסים והסנדלרים והסייסים רמי
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ופגשה המון אנשים ,נגעה בהמון דברים ,כי היא הייתה סקרנית

ורצתה לדאות ולדעת הכל' לבדוק את כל מה שהחיים שמצפים לה
מציעים .היא ראתה הרבה דברים ואנשים ונגעה ,הייתה איזו זקנה

עם אני לא יודעת מה ,כישור ,מחט ,היא נגעה במחט ,היא נגעה
והיא נפצעה ,בגיל היפה של החיים ירד לה דם .למה את כועסת,
זה לא כך ? היא נפצעה וירד לה דם .מה ?  ...אין לי כוח  ...כן ...
כשהיא נרדמה כולם נרדמו' שקעו בשינה באיזה מצב שהיו .כן ...
מה את

הזה' נדמה כאילו בחרדה נולד הבזק זה

השמים .מיד אחד כך נדמה כי האופק אף

חשוך יותר ,אך הוא מתלקח מהד יותר,
מזהיר יותר ,נדמה כאילו החושך עצמו
איבד את שפיותו והוא מתחיל לנוע .כפי
שלמראה ההבזק הראשון יש לעין תחושה
מוקדמת באשד לאש הגדולה ,כך גם

לאוזן יש תחושה מוקדמת באשד לתשוקה
הטוטאלית למשמע המשיכה הקלה של
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קיימת חדדה בהבזק

-

אלוני' בן תקופה סוערת שידעה מלחמות,
מחתרות ,שיעבוד וגאולה ,העידן הנבג-,,
יוני של המדינה ,הטוטאלירת הבנגורירנית,
שביתת הימאים ,פירוק הפלמ"ח ,מכירת
זרם החינוך לעובדים" ,הפרשה" וערד
כהנה וכהנה .נושאים אלה מוצאים היטב
את ביטויים אבכזר מכל המלך .
רחבעם המלך עצמו הוא נפילה רבתי
מגדולתו של שלמה אביו ,החכם באדם,
הדובר לשרן חיה ועוף י מחבר שיד השירים

וקרהלת . ,שהיה שיאה של גדולה .אך המלך
השיכור רהליצני' המתגולל בקיאו ומשחק

את הליצן בארמונו' הוא עדיין מלך' בזכות
או בחסד האל' ועדיין הוא האיש המחזיק

גם בוגומניה ידעה הפיכה ,והמלך ובנו
גלו עד לקצרי עולם  :מאירופה הישנה עד
לדרום אמריקה .ההוהנשואדן הפך להיות
ל ואן שדאגן  .ובכל זאת ,בהיפוך ניסוחו של
גוגול יבומנו של מטורף' המלך קיים -

בתוך

אותר

החושך

העמוק ;

כך

גם

דון ג'ובאני .קיימת בו חרדה ,אך

חיי

אותה

חדדה היא האנרגיה שלו .אצלו אין זו
חרדה

חרדה

המשתקפת

מוצקת.

אין

באופן

סובייקטיבי,

בפתיחה

מה

זו

שבדרך

כלל ~כנים ,מבלי לדעת מה הם אומרים,

ייאוש .חיי דון ג'ובאני אינם ייאוש ,אלא
כוחו המלא של החושני הנולד בחרדה,
משמע גם המלוכה קיימת .ואת המלוכה
מוכרים בלבד  .מלוכה של צלול ויד' של
הצגה יומית בבית-קולנוע אפלולי .מלוכה
שווה לכל נפש .הקוקרמקיס אינה מסתפקת
בחורבנה של הממלכה הבוגומנית .היא
רוצה גם לבלוע את תולדותיה ואת תרכנה
ואת נפשה ,להשתלט עליה דרך חקוקה-
קולוניזציה .השתלטות האפור השררה לכל
נפש על השגיב והנעלה .גם המאבק
האדיפלי ,המזומן לנו במהלך הסרט ,אמור
לספק לנו "אינסטנט" רצח אב ,רצח
שבסופו אמורים כל הנוגעים בדבר ללכת
 תזכורת למלינהולבלות בשפת הים
מרקורי ולסרטה רק לא כיום א' .
אבל נסים אלוני אינו נכנע לאפור .הוא
מגייס לעזרתו את הלשון העברית ,ובעזרתה
מצליח להפריח זיקוקי-דיבור מרהיבי עין
מן

האפרוריות

מםה•

יפה .כל אחד באמצע הפעולה שעשה .עכשיו כולם נרדמים וישנים.
הכלבים ,האנשים ,הציפורים ,הילדים בכל הבתים נרדמים ,הילדים,
הציפורים ,מה ,זאת לא ההתחלה ? נכון' את צודקת .ההתחלה היא
הכי חשובה .איך שכחתי .כמובן ,בהתחלה היו מלך ומלכה שנורא
רצו ילדה .הם חיכו המרן זמן והתגעגעו נורא לילדה קטנה ומתוקה.
ביקדו אצל רופאים ושאלו חכמים .לבסוף נולדה להם תינוקת
נהדרת .הם היו כל כך מאושרים עם הילדה הנפלאה שלהם ואהבו
אותה המון המון  .תני לי לחבק אותך חזק חזק .אוי זה טוב ! היא
הייתה כל כך יפה ,שכל מי שראה אותה התפעל מיופיה .וכך היא
גדלה לה באהבה עד גיל שש-עשרה ,שזה הגיל הכי יפה והכי נפלא
ואז היא התחילה להסתובב ולהסתכל .מה ,פסחתי על משהו? את
אומרת שאני כל הזמן פוסחת ? כן ,היא הגיעה לגיל היפה הזה של
החיים הנפלאים .מה ,לא סיפרתי איך כולם כל כך אהבו אותה,
בייחוד האמא והאבא שלה ? היא הייתה סקרנית וראתה המון דברים

וחיפש בדרכים ארוכות ומעייפות ,כשהוא מלא געגועים לנסיכה מה  ...אח ...

הקשת על

ם·פור•

עוד היו שם ? איזה אנשים ,איזה בעלי מלאכה ? בכל אופן' כל
מי שעבד נרדם במקום ,באיזה מצב שהיה .תאדי לך איזו תמונה

ארמדת  ...כן ...

שם סביב הארמון בסבך החמור

הקטן מפלס לו דרך אל העמק הנעלם.

הכינור.

מה,

המצויה.

בכך

סוד

קסמו

הגדול של אלוני .הוא מצליח לממש את
תחושת הקסם שבעצם לכידת המציאות

•

ודון ג'ובאני עצמו הוא הינד אותה חרדה,
אך אותה חרדה היא ' במדויק חדוות החיים

הדמונית .אחרי שמוצארט הוליד את דון
ג'רבאני

בדדך

זר'

נפרשים

לפנינו

חייו

כצלילי כינור מרקדים ,שבהם הוא ממהר
וחולף בקלילות מעל פני התהום .אפשר
להקפיץ חלוק אבן על פני המים בקפיצות
קלות ,אך בתרם הקפיצות היא תשקע
לקרקעית .כך מרקד דון ג'רבאני מעל
לתהום ,חוגג בזמן המועט העומד לרשותו.

•

בדפי המחזה .התיאטררן של אלוני לוכד

את המציאות בחבלי קסם ,והלשון היא
המגיה הבלתי-שחררה ,המאפשרת לאלוני
להעלות אל הבמה עליבות ,נפילה ומפלה,
כשהן עוטרת מחלצות של גדולה ,עדיי
מלכות לשונית.

אלה הם מקצת הדברים האמורים להדריך
את מנוחת המעצב את מחזרת אלוני.
עליו ליצור ריאליה מלאה וחזקה בלי
להשכיח מאתנו' שריאליה זו נמצאת על
במה .הוא חייב ליצור במה רבת השראה
ופירט ,בלי שאלו יחבלו בתחושת הריאליה,
הנדרשת באופן כה מוחלט כדי שהדברים
המתרחשים על הבמה ירכלו אכן להתרחש.
כדי שיקרה הדבר שהוא בבחינת נס קטן'

ויתממשו חלום במציאות ומציאות בחלום,
כפי הנדרש במחזותיו של יוצר ייחודי זה.

•
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הצעה מיוחדת

למנויים חרשים :
• גיליונות-עבר בחינם
ספרים בחנחח גרולח

•
• מנוי חינם למביא שלושה
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פרטים בטלפון ) 03-5101604/991אורית או קרן(
רח' טשרניחובסקי  ,21תל·אביב 63291

r

יום אחד נצטרך לתת ד' Jוחשבון:
איפה היית במאבקים הגדולים?

ואיפה היית בהכרעות הגורליות?
היינו ברצ,

במקום הכי נכון בישראל.
לא עמדנו נצר'

תנועת רצ מקיימת עכשיו את מפקד

ולא עמדנו · מ· ננד.

זה להרים טלפון ולהודיע :אנ'י אתכם.

החברים שלה .כל מה שעליך לעשות

אני רצ .אני מתפקד) .דמי החבר

 10שייח לחודש S ,שייח בלבד

חיילים,

סטודנטים,

-

-

לנוער,

קיבוצניקים,

התייצבנו.

גימלאםי ,מובטלים ועולים חדשים(.

התפקדנו.

טל03-5101847 .
טלמסר . 24) 03-5652200 :שעות(

שנח
טובח

ה~פקד

.,:;-;--

~-

..........

-~~ ':' -

מאחל שנה טובה לשוחריו ,מנוייו וידידיו

וממליץ על תוכניותיו החדשות

,,

 '~-,י,

עסונ , -א' -םו5יה

_.. ::,ב~,,-

:

-

•

......... -

~

~-:J...t--

תוכנית אור-קולית מרתקת המוצגת

כריסטופר קולומבוס

בפלנט~ריום ומעניקה חוויה נדירה

למפנה הסטור• בדברי ישראל ובקורות

הממחישה את מרחב החלל

העולם.

מועדי

סידרה בת

ההקרנה :

ימים 'ה'-א ובשבת בשעות12.00 , 10.30 :
. 16.30 , 15.00 , 13.30
)הכניסה מגיל  6ומעלה(

הזמנת מקומות לפלנטריום לקבוצות

מאורגנות באמצעות טל413217 .

*

בחודש אוקטובר תפתח בביתן הפולקלור
תערוכה חדשה

"פאר הראש"

*
בביתנים האחרים מתקיימות התצוגות

המאלפות הקבועות

8

 500 -שנה

הרצאות מפי ההיסטוריון

ך"ך אלי בן·גל

*
*
* נצרות ,אסלאם ,יהדות ,הפרידה הגדולה ;
* חלום האלדורדו והדחיפה אל מעבר לים ;

אירופה של רנסנס ושל קנאות
כיבוש גרנדה המוסלמית וגירוש היהודים ;

דתית ;

*
*
* הרחבת העולם  -פזורת האנוסים ;
* העולם  500 -שנה אחרי.
הפלגות קולומבוס והמפגש

אירופה-אמריקה ;

השמדת האינדיאנים ושיעבוד

האפריקנים ;

ההרצאות תתקיימנה בימי א' בשעה

09.30

בבוקר באודיטוריום ע"ש קלצ'קין
הרצאה ראשונה תתקיים ביום א'

י"ט

27.10.91

חשון תשנ"ב.

לפרטים והרשמה

נא לפנות למח' חינוך

בטל' 03-415244-8

אטלס ,מפה ,תרמיל ומזוזה-הכינות?
••.והחשוב מנו -
המדירך שיתן לך את מסלול
הטיול מראשיתו ועד סופו.

המדחן למטייל באירופה

•
•
• ומזריך למטייל בצ'כ•סלדבקיה

ז'מזויך למטייל במזרח איריפה

המדר י ך למטייל בטריקיה

המדריך שיתן לך את מירב
המידע על כל ארץ.
המדירך שיתן לך כתובות של

כל המקומות שתזדקק להם
בטיולך.
המדירך הנפוץ ביותר

המדריך המלווה את מדריכי
הטיולים

ידיד נאמן לאורך זמן ...
הוצאת ;,תם בע"מ
רח' פינסקר  64ב'  ,תל·אביב ,טל' 03-296114 :פקס 03 "5288679 :

-¾.

